
TRIBUNAL PLENO

Reunir-se-á mediante convocação do Presidente 

do Tribunal

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha - Presidente

Des. Orlando de Almeida Perri

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva 

Des. Sebastião de Moraes Filho

Des. Márcio Vidal

Des. Rui Ramos Ribeiro  

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Luiz Ferreira da Silva

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. Alberto Ferreira de Souza

Desa. Maria Erotides Kneip

Des. Marcos Machado

Des. Dirceu dos Santos

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. João Ferreira Filho

Des. Pedro Sakamoto

Desa. Marilsen Andrade Addário

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Desa. Maria Aparecida Ribeiro 

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Serly Marcondes Alves

Des. Sebastião Barbosa Farias

Des. Gilberto Giraldelli

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Des. Mário Roberto Kono de Oliveira

ÓRGÃO ESPECIAL

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

     Matéria Judiciária - Plenário 01

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

     Matéria Administrativa - Plenário 01

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha - Presidente

Des. Orlando de Almeida Perri

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva

Des. Márcio Vidal

Des. Rui Ramos Ribeiro

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Luiz Ferreira da Silva

Desa. Clarice Claudino da Silva

Desa. Maria Erotides Kneip

Des. Marcos Machado

Des. João Ferreira Filho

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

CONSELHO DA MAGISTRATURA

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

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Luiz Ferreira da Silva

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

           Plenário 01 - 14:00

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. João Ferreira Filho

Desa. Marilsen Andrade Addário

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

          Plenário 03 - 8:30

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Des. Dirceu dos Santos

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Serly Marcondes Alves

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Sessões: 1º Quintas-feiras do mês 

         Plenário 04 - 14:00

Des. Márcio Vidal - Presidente 

Desa. Maria Erotides Kneip

Des. Luiz Carlos da Costa

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Des. Mário Roberto Kono de Oliveira

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

                        Plenário 02 - 14:00

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva

Des. Rui Ramos Ribeiro

Des. Alberto Ferreira de Souza

Des. Marcos Machado

Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Des. Gilberto Giraldelli

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. João Ferreira Filho - Presidente

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Clarice Claudino da Silva

Desa. Marilsen Andrade Addário

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Dirceu dos Santos - Presidente.

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Serly Marcondes Alves

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

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

Des. Márcio Vidal - Presidente

Desa. Maria Erotides Kneip

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

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

Des.Luiz Carlos da Costa - Presidente.

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Des. Mario Roberto Kono de Oliveira

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

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

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Marcos Machado

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

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

Des. Rui Ramos Ribeiro - Presidente

Des. Alberto Ferreira de Souza

Des. Pedro Sakamoto

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

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

Des. Juvenal Pereira da Silva - Presidente

Des. Rondon Bassil Dower Filho

Des. Gilberto Giraldelli

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

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

                        Plenário 02

Des. Márcio Vidal - Presidente.

Desa. Maria Erotides Kneip

Des. Luiz Carlos da Costa

Desa. Marilsen Andrade Addário

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Desa. Serly Marcondes Alves

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Des. Mário Roberto Kono de Oliveira

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

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

                        Plenário 01

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - 

Presidente

Des. Sebastião de Moraes Filho

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. Dirceu dos Santos

Des. João Ferreira Filho

Desa. Marilsen Andrade Addário

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Serly Marcondes Alves

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1017048-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT15912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA LUZ LOPEZ (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA - PLANTÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 

1017048-48.2020.8.11.0041 (PJE 3) Recebido às 11h27min. Vistos, em 

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

impetrado por SERGIO LUIZ DE OLIVEIRA, contra ato indigitado coator de 

lavra do GERENTE DE CRÉDITOS DE PESSOAL/CCP/SGP/SEPLAG DA 

SECRETARIA DE GESTÃO DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

- SEGES, ambos qualificados na exordial, objetivando a concessão da 

medida liminar que seja reconhecido o direito líquido e certo do impetrante 

à emissão/entrega da certidão de crédito nº 9.9.092.070-4 Instruiu a inicial 

com documentos acostados eletronicamente. Os autos vieram conclusos 

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

Conselho Nacional de Justiça estabeleceu que devem ser apreciados em 

plantão somente casos de natureza urgente e necessários à preservação 

de direitos. Vejamos o que diz o art. 1º, §1º da Res. nº 71/2009 do CNJ: 

“Art. 1º. O Plantão Judiciário, em primeiro e segundo graus de jurisdição, 

conforme a previsão regimental dos respectivos tribunais ou juízos 

destina-se exclusivamente ao exame das seguintes matérias: (...) f) 

medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser 

realizado no horário normal de expediente ou de caso em que da demora 

possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação. (...)”. Assim, 

entendo que o caso trazido à apreciação encontra óbice na citada 

Resolução, pois não caracteriza situação que não possa aguardar o 

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

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

forense. Distribua-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de abril de 2020. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO PLANTONISTA

Diretoria do Fórum

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA N.º 135/2020-GRHFC

(4ª Alteração)

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

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

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

determinações da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso,

CONSIDERANDO o atestado médico apresentado pela Oficial de Justiça 

Dejanira Ovídia da Silva, conforme consta no expediente CIA n. 

0713776-45.2020.8.11.0001;

 RESOLVE:

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

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

de ABRIL de 2020, estabelecido pela Portaria nº. 117/2020-GRHFC de 

17/03/2020, no período das 19:01h do dia 17/04/2020 até as 11:59h do dia 

24/04/2020 da área criminal da seguinte forma:

 

ÁREA CRIMINAL

 

Das 19:01h do dia 17/04/2020 até as 11:59h do dia 24/04/2020

Juiz(a): Drª. SILVANA FERRER ARRUDA

Juízo da 5ª Vara Criminal

Gestor:

WEKSLEY BALTAZAR SILVA

Telefone(s): 99949-0558

Oficiais de Justiça:

 ELIANE PEREIRA PIRES

Telefone(s): 99642-8737

WENDEL LACERDA DE OLIVEIRA

Telefone(s): 99326-7998

Cartório Distribuidor:

 JAQUELINE DE PAULA OLIVEIRA SILVA

Telefone(s): 99997-5916

 

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

obedecer às disposições pertinentes contidas na CNGC/MT e no 

Provimento nº. 17/2019-CM.

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

que estiverem escalados para o plantão, ficarão nos respectivos 

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

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

Audiências de Custódia do Fórum de Cuiabá.

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

publicação da Portaria no Diário da Justiça Eletrônico.

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

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

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

ART. 6º. Os Gestores Administrativos das Unidades Judiciárias 

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

visível para que os Oficiais de Justiça escalados tomem conhecimento da 

convocação, notificando-os pelo e-mail funcional.

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

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

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

necessários ao cumprimento das determinações judiciais da audiência de 

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

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

própria secretaria plantonista para auxiliarem na realização dos trabalhos, 

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

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

flagrantes.

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

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

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

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

Comarcas de Cuiabá, Chapada dos Guimarães e Santo Antônio de 

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

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

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

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

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

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

excepcionais, a critério do próprio Juiz-Diretor.

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

excepcional, comunicará o fato ao seu respectivo substituto direto na 

escala e assim sucessivamente, cientificando à Corregedoria-Geral da 

Justiça e ao Juiz-Diretor da Comarca de Cuiabá.

Parágrafo Único. Nessa hipótese haverá compensação por meio de 

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

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

judiciária em que o substituído se encontrava afeto.

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

Tribunal de Justiça.

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

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

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

Judiciária, à Coordenadoria de Magistrados, à Coordenadoria de 

Comunicação.

Registre-se e cumpra-se.

Cuiabá, 17 de abril de 2020.

(assinado digitalmente)

LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

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

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1048795-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIKA RODRIGUES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILZA DE CASTRO BRANCO OAB - MT17146-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICA DESIGN COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

ACL COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDAB - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NICEIA MARIA LEITE OAB - MT27333/O (ADVOGADO(A))

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO OAB - MT14694-O (ADVOGADO(A))

MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT11242-N (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DARLA EBERT VARGAS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

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

presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 16 de abril de 2020. 

César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1048795-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIKA RODRIGUES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILZA DE CASTRO BRANCO OAB - MT17146-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICA DESIGN COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

ACL COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDAB - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NICEIA MARIA LEITE OAB - MT27333/O (ADVOGADO(A))

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO OAB - MT14694-O (ADVOGADO(A))

MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT11242-N (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DARLA EBERT VARGAS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

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

presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 16 de abril de 2020. 

César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1039146-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REZENDE ARTEFATOS DE CONCRETO E CONSTRUCOES LTDA 

(IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando os presentes autos, intimo a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos: a) memória do cálculo, 

atualizado até a data do pedido de recuperação judicial e b) documento 

comprobatório do crédito (certidão de crédito ou acordo homologado 

judicialmente). Cuiabá, 16 de abril de 2020. Cesar Adriane Leôncio Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1003854-78.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARY SILVA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA SILIANE LUZ FERNANDES OAB - MT13121-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA G. DE OLIVEIRA - EPP (REQUERIDO)

NUTRANA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

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

nos presentes autos em 05 (cinco) dias. Cuiabá, 16 de abril de 2020. 

César Adriane Leôncio Gestor Judiciário da 1ª Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1010087-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL MARCOS DE CAMPOS (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA G. DE OLIVEIRA - EPP (IMPUGNADO)

NUTRANA LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

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

nos presentes autos em 05 (cinco) dias. Cuiabá, 16 de abril de 2020. 

César Adriane Leôncio Gestor Judiciário da 1ª Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1010120-81.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA DIAS CORTEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURYANNE CONCEICAO DE ARRUDA OAB - MT14853-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NUTRANA LTDA (REQUERIDO)

FERNANDA G. DE OLIVEIRA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a parte autora para se manifestar 
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nos presentes autos, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 16 de abril de 

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

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1008747-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMAR DE JESUS BOTELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUÍS HENRIQUE CARLI OAB - MT8559-O (ADVOGADO(A))

ADRIANO DAMIN OAB - MT4719-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando os presentes autos, intimo a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos memória do cálculo, 

atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, bem assim 

documento comprobatório do crédito (certidão de crédito ou acordo 

homologado judicialmente). Cuiabá, 16 de abril de 2020. Cesar Adriane 

Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1048894-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESPÓLIO DE AGUINALDO DE FRANÇA BARBOSA (REQUERENTE)

JOAQUIM DE FRANCA BARBOSA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO OAB - MT0018900A 

(ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

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

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

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

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

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

dependência aos autos da recuperação judicial de Lumen Construtora, 

Construções e Comércio Ltda, que, conforme autoriza o §5º, do art. 10, da 

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

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

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

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

documentos que tiver e indicando outras provas que reputem 

necessárias. Com a contestação, intime-se o Administrador Judicial para, 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, 

deverá juntar à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou 

empresa especializada, se for o caso, e todas as informações existentes 

nos livros fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, 

constante ou não da relação de credores, objeto da impugnação, 

conforme determina o § único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005. Após, 

encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1059546-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHIELLA E DONATTI - CONSULTORES E ADVOGADOS (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENI DONATTI OAB - SC19796 (ADVOGADO(A))

CLAUDIOMIRO FILIPPI CHIELA OAB - SC21196 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MJB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E GESTAO DE 

PESSOAL LTDA - EPP (IMPUGNADO)

MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL OAB - MT10280-O 

(ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Carla Helena Grings OAB - MT8361-O (ADVOGADO(A))

Carla Helena Grings (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

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

autos da Recuperação Judicial de Mjb Vigilância e Segurança Ltda, 

conforme autorizado pelo artigo 13, da Lei N.º 11.101/2005. Assim, 

intime-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestar-se 

sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 11.101/2005), juntando 

os documentos que tiver e indicando outras provas que reputem 

necessárias. Com a contestação, intime-se o Administrador Judicial para, 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, 

deverá juntar à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou 

empresa especializada, se for o caso, e todas as informações existentes 

nos livros fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, 

constante ou não da relação de credores, objeto da impugnação, 

conforme determina o § único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005. Após, 

dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em seguida 

conclusos. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1008819-02.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO REUS BIASI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO REUS BIASI OAB - MT3478-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CROACIA COMERCIO E LOCADORA DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

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

LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

Visto. Trata-se de habilitação retardatária interposta por dependência aos 

autos da recuperação judicial da Croácia Comércio e Locadora de 

Máquinas para Construção Ltda, que, conforme autoriza o §5º, do art. 10, 

da Lei 11.101/05, deve ser recebida como Impugnação À Relação De 

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

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

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

documentos que tiver e indicando outras provas que reputem 

necessárias. Com a contestação, intime-se o Administrador Judicial para, 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, 

deverá juntar à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou 

empresa especializada, se for o caso, e todas as informações existentes 

nos livros fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, 

constante ou não da relação de credores, objeto da impugnação, 

conforme determina o § único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005. Após, 

encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1006959-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASS CONTABILIDADE EIRELI - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FLAVIA CRISTINA FERRARI SABINO OAB - DF28490 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO OAB - MT0018900A 

(ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

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

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

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

Visto. Trata-se de habilitação retardatária interposta por dependência aos 

autos da recuperação judicial da Dismafe Distribuidora de Máquinas e 

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

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

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

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

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

tiver e indicando outras provas que reputem necessárias. Com a 

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

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

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

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

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1010836-11.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO TOLOTO FURTADO (REQUERENTE)

EDSON ANTONIO CARLOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO OAB - MT0018900A 

(ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

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

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

dependência aos autos da recuperação judicial da Dismafe Distribuidora 

de Máquinas e Ferragens S/A, que, conforme autoriza o §5º, do art. 10, da 

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

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

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

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

documentos que tiver e indicando outras provas que reputem 

necessárias. Com a contestação, intime-se o Administrador Judicial para, 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, 

deverá juntar à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou 

empresa especializada, se for o caso, e todas as informações existentes 

nos livros fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, 

constante ou não da relação de credores, objeto da impugnação, 

conforme determina o § único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005. Após, 

encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1184450 Nr: 45319-26.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULINIL GONÇALVES ARINI, CARLA HELENA GRINGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO ARINI - OAB:6.727/MT, 

CARLA HELENA GRINGS SABO MENDES - OAB:8361/MT, FRANCO 

BONATELLI - OAB:10.224/MT, JULINIL GONÇALVES ARINE - 

OAB:1136/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES 

- OAB:19.032

 Visto.

Defiro o pedido retro, e concedo o prazo de 15 dias úteis para a juntada 

dos documentos, conforme decisão exarada à fl. 55.

Decorrido o prazo acima assinalado, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1219327 Nr: 11254-68.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLITON RIBEIRO GUIA, CLAYTON DA COSTA 

MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON DA COSTA MOTTA - 

OAB:14.870/MT, MIGUEL GARCIA NOGUEIRA - OAB:18.790

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allison Giuliano Franco e 

Sousa - OAB:15836, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT, RUBEM 

MAURO VANDONI DE MOURA - OAB:12.627

 Visto.

Defiro o pedido retro, e concedo o prazo de 10 dias úteis para a juntada 

dos documentos, conforme certidão de fl. 78.

Decorrido o prazo acima assinalado, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1298755 Nr: 8107-97.2018.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAV COMERCIO E TRANSPORTES LTDA-ME, A. M. V. 

TRANSPORTES LTDA, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA, M. R. 

TRANSPORTADORA LTDA - ME, AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EDUARDO VIEIRA BARROS - OAB:7680, 

EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT, RICARDO FERREIRA DE 

ANDRADE - OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA 

- OAB:6.369 - MT

 Visto.

Considerando que os embargos de declaração opostos pela recuperanda 

às fls. 175/178, visam obter efeitos infringentes, intime-se o administrador 
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judicial para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1104208 Nr: 12230-12.2016.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: PLUGMAIS DISTRIBUIDORA INFORMATICA E 

TELECOMUNICAÇAO LTDA, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA, PEDRO 

AUGUSTO MOREIRA DA SILVA, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS EHRET GARCIA 

- OAB:OAB/MT 16.394, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:15401, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT

 Face ao exposto, passo a fazer as seguintes deliberações:1) 

RECONHEÇO A ILEGITIMIDADE dos requeridos PEDRO AUGUSTO 

MOREIRA DA SILVA e LUIZ CARLOS EHRET GARCIA, para figurarem no 

polo passivo da presente demanda.1.1) Em consequência, DETERMINO 

que o Sr. Gestor Judiciário procede à exclusão dos sócios dos registros e 

da autuação do feito, permanecendo apenas ENGEGLOBAL 

CONSTRUÇÕES LTDA.2) Em consonância com o parecer ministerial, 

SUSPENDO o curso do processo com base no disposto no artigo 96, 

inciso VII, da Lei n.º 11.101/2005, até a aprovação e homologação do 

plano de recuperação judicial, ou ulterior deliberação deste 

Juízo.Intimem-se. Cumpra-se, dando ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 876911 Nr: 14734-59.2014.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: RAÇA FORTE COMERCIO E SERVIÇOS DE MOTOS 

LTDA, RAÇA FORTE COMERCIO E SERVIÇOS DE MOTOS LTDA, JANETE 

DIAS PIZARRO, DAFRA DA AMAZONIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MOTOCICLETAS, DÉCIO JOSÉ MATOS DE OLIVEIRA, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS, BANCO DO BRASIL S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLA BRITO DE FREITAS - 

OAB:18763-A, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:OAB/PR 22.819, 

FERNANDO DAVANSO DOS SANTOS - OAB:12574/MT, GUSTAVO R. 

GOÉS NICOLADELLI - OAB:17.980-A / MT, GUSTAVO LORENZI DE 

CASTRO - OAB:OAB/SP 129.134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Após a renúncia da advogada da falida (fl. 614), foi proferida decisão à fl. 

626, determinando a intimação pessoal da devedora para constituir novo 

advogado nos autos, com o fim de dar prosseguimento ao feito falimentar.

Conforme certidão de fl. 658, a intimação restou infrutífera, tendo em vista 

a não localização do endereço indicado, fato este que obsta o regular 

prosseguimento do feito.

Entretanto, em consulta efetuada junto ao BACENJUD, foram localizados 

vários endereços do sócio da falida, DÉCIO JOSÉ MATOS DE OLIVEIRA, 

devendo ser renovada a intimação do mesmo.

Com efeito, EXPEÇA-SE MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO em todos os 

endereços constantes da consulta efetuada junto ao BACENJUD que 

acompanha a presente decisão.

Na hipótese de serem infrutíferas as citações, AUTORIZO, desde já, a 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO por edital.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1443983 Nr: 18779-33.2019.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANATALINO SANTANA AMADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLVEPAR DA AMAZONIA S/A IND. E 

COMERCIO, TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - EIRELL, MASSA 

FALIDA DA OLVEPAR S. A. INDUSTRIA E COMÉRCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS 

MENIN - OAB:25903/O, LUCAS DA SILVA BARBOSA - OAB:25.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER DE NICOLA 

BISSOLATTI - OAB:211.495 OAB/SP, NASSER RAJAB - OAB:111536/SP, 

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A/MT

 Diante do exposto, passo a fazer as seguintes DELIBERAÇÕES: (...) , 

DESIGNO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO a ser realizado no 

Gabinete da Primeira Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial e 

Falência, no dia 30/06/2020, às 15:00hs, ficando desde já a parte autora 

intimada, por intermédio de seus advogados que assinam eletronicamente 

a petição inicial, para comparecimento à respectiva solenidade, como 

disposto no §3º, do artigo 334, do CPC/2015.2.2 – CITEM-SE OS 

REQUERIDOS, sendo a Massa Falida, na pessoa da Síndica, e os Falidos 

na pessoa dos advogados cadastrados nos autos, além da Requerida, 

Trust Serviços Administrativos Ltda, para comparecimento à audiência de 

conciliação e/ou mediação com antecedência mínima de 20 dias, 

facultando-lhe a prerrogativa de manifestar, com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência acima designada, seu desinteresse na 

autocomposição, hipótese em que a audiência será cancelada e o termo 

inicial para oferecer contestação passará a contar da data do protocolo 

do pedido de cancelamento da solenidade (CPC/2015 – art. 334, §4º, 

inciso I, cc art. 335, inciso II).3 – As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou por intermédio de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

Defensores Públicos (CPC/2015 – art. 334, parágrafo 9º e 10).3.1 – Não 

havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo e 

não houver autocomposição, poderá a parte requerida oferecer 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver , sob pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for 

cabível. Na hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar 

e/ou documentos, nos termos do art. 351, INTIME-SE a parte autora para, 

no prazo de 15 dias úteis, oferecer impugnação, sob pena de preclusão.5 

– O Sr. Gestor deverá dar CIÊNCIA da data da audiência para o 

MPMinistério Público, por telefone, mediante certidão nos autos

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 75632 Nr: 10519-31.2000.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOSAFRA LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA., 

RENATO CÉSAR VIANNA GOMES, TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - 

EIRELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLVEPAR DA AMAZONIA S/A IND. E 

COMERCIO, ANTONIO GOMES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO PIMENTEL MARCOVICI 

- OAB:29624, FERNANDO MUNIZ SANTOS - OAB:22384/PR, KLEBER DE 

NICOLA BISSOLATTI - OAB:211.495 OAB/SP, MONIQUE HELEN 

ANTONACCI - OAB:316885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DEVESA CINTRA - 

OAB:14.230/MT, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, 

PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007, RODOLFO 

COELHO RIBEIRO - OAB:16.215

 Visto.

Cuida-se de “Habilitação de Crédito” em que RODOSAFRA LOGÍSTICA E 

TRANSPORTES LTDA pretende ver declarado o crédito no valor de R$ 

791.805,69 (setecentos e noventa e um mil, oitocentos e cinco reais e 

sessenta e nove centavos), decorrente do transporte de mais de 23.000 

(vinte e três mil) toneladas métricas de feijão de soja em grãos, da safra 

1999/2000.

O pedido foi julgado parcialmente procedente às fls. 785/788, 

reconhecendo o crédito de R$ 517.911,67 (quinhentos e dezessete mil, 

novecentos e onze reais e sessenta e sete centavos), apurado em perícia 
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judicial de fls. 768, pelo Expert, Sr. Jairo Aires de Sant’Ana.

 A Síndica informou às fls. 790/791 que incluiu o crédito no Quadro Geral 

de Credores, classificando-o como quirografário.

Insatisfeita com a sentença de fls. 785/788, a credora Rodosafra recorreu 

da decisão às fls. 793/796, visando a habilitação do valor declarado na 

petição inicial, qual seja, R$ 791.805,69 (setecentos e noventa e um mil, 

oitocentos e cinco reais e sessenta e nove centavos).

O recurso de Apelação Cível sob nº 0010519-31.2000.811.0041 foi 

desprovido pelo douto Relator, Des. Guiomar Teodoro Borges, que 

manteve “in totum” a r. sentença (fls. 817/823), transitada em julgado em 

16/08/19, como certificado às fls. 824.

Os autos foram devolvidos à comarca de origem.

É o que merece registro. DECIDO.

1 – Como o valor incluído pela Síndica no quadro geral de credores foi 

aquele constante na sentença, ou seja, R$ 517.911,67 (quinhentos e 

dezessete mil, novecentos e onze reais e sessenta e sete centavos), cuja 

decisão foi mantida em 2º grau de jurisdição, não há mais providencias a 

serem tomadas.

 1.1 – ANOTE-SE o retorno dos autos, dando ciência às partes.

 2 – CERTIFIQUE-SE o Sr. Gestor se o Requerente depositou em Juízo o 

valor de R$ 9.806,36 (nove mil, oitocentos e seis reais e seis centavos) 

referente a honorários periciais, como determinado no item V da sentença 

de fls. 785/788.

Anote-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1372646 Nr: 2584-70.2019.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO ARANTES, TRUST SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS - EIRELL, OLVEPAR INDUSTRIA E COMÉRCIO S/A, MRF 

TRANSPORTES LTDA, ENERGISA S/A, KPM ADMINISTRAÇÃO E 

PARTICIPAÇÃO LTDA, TRANSPORTADORA GRAMADO LTDA, JOÃO 

CARLOS HIDALGO THOMÉ, AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO 

LTDA, Gobbi & Companhia Ltda, REFORPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE 

PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, VETTORE AGROCOMERCIAL EIRELI, 

RODRIGO DE PAULO CORREA, NELSON JOSE VIGOLO, EDSON TELES DE 

FIGUEIREDO JUNIOR, AURI DE OLIVEIRA FAICHT, IMCOPA - IMPORTAÇÃO, 

EXPORTAÇÃO E IND. DE ÓLEOS LTDA, OLIVEIRA CASTRO E PEIXOTO 

ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, EDSON CRIVELATTI, GLENCORE 

IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, COOPERBIO - COOPERATIVA DE 

BIOCOMBUSTIVEL, DIAS LESSA ADVOGADOS, jorge domingos 

advogados associados, NEGRÃO, NOGUEIRA E ISMAEL ADVOGADOS 

ASSOCIADOS, RAPOSO MACUCH E ADVOGADOS ASSOCIADOS, 

4SSETS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO 

PADRONIZADOS, LEONTINA JACOBSEN FABIAN, ANDRE FELIPE 

JACOBSEN FABIAN, KAROLINE JACOBSEN FABIAN, STRADA 

INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, NELSON TIRLONE, ATLAS 

AGROINDUSTRIAL LTDA, VITORIAN COMPRA E VENDA DE BENS S.A., 

Luiz Valdecir Ritti, HUMBERTO THEODORO JÚNIOR ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos P. Santos - 

OAB:10315 MT, AURIMAR JOSÉ TURRA - OAB:17.305/PR, AURIMAR 

JOSE TURRA - OAB:17305, BRUNO DEVESA CINTRA - OAB:14230, 

BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - OAB:248.704/SP, BRUNO OLIVEIRA 

CASTRO - OAB:9.237/MT, CELIA SILVA DE QUEIROZ - OAB:262666, 

CÉLIA SILVA DE QUIROZ - OAB:26266, CLAUDIO GIRARDI - OAB:4.225, 

DECIO JOSE TESSARO - OAB:3.162/MT, EDSON CRIVELATTI - 

OAB:8.887-B/MT, EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR - OAB:OAB/MT 

8896, ELIZETE RAMALHO GERINO - OAB:5.614, ELIZETE RAMALHO 

GERINO - OAB:5614, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-A/MT, FABIO HELENE LESSA - OAB:16.633, FLAVIO 

FERNANDO LEAL LAWALL - OAB:7.701, GUSTAVO CRESTANI FAVA - 

OAB:13038, HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR - 

OAB:13.555/MT, HUMBERTO THEODORO NETO - OAB:71709/MG, IVO 

WAISBERG - OAB:146.176 SP, JOAO CARLOS HIDALGO THOME - 

OAB:4193-B/MT, JOCLER JEFERSON PROCOPIO - OAB:19386, JORGE 

JOSE DOMINGOS NETO - OAB:23858, JOSE FRANCISCO SILVA 

COLADO BARRETO - OAB:184.723/MT, JOSE GUILHERME JUNIOR - 

OAB:2615, JULIERME ROMERO - OAB:MT 2.883-A, JULIERME ROMERO 

- OAB:OAB/MT 6240, KEZIA GONÇALVES DA SILVA SARAGIOTTO - 

OAB:8370-MT, KLEBER BISSOLATTI - OAB:211.495/SP, MARCELO 

AMBROSIO CINTRA - OAB:, MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8.934, MARCELO ZANDONADI - OAB:4266/MT, mariane battistuz 

- OAB:13151/MT, MONIQUE HELEN ANTONACCI - OAB:316885, NASSER 

RAJAB - OAB:111536/SP, NERRI L. CENZI - OAB:PR 19.368, PAULO 

FABRINNY MEDEIROS - OAB:5.940, PAULO SÉRGIO IVANOSKI - 

OAB:12.907 - PR, PEDRO PAULO PEIXOTO DA S.JUNIOR - OAB:12007, 

PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:12.007, RENATO 

OLIVO DE SOUZA - OAB:6.509/MT, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:9764-A/MT, RICARDO NEGRÃO - OAB:138.723/SP, RODOLFO 

COELHO RIBEIRO - OAB:16.215, RODRIGO FONSECA FERREIRA - 

OAB:323.650 SP, RODRIGO MARTINIANO DE OLIVEIRA - 

OAB:253.975/SP, RONIZE ANTONIO BARBOSA - OAB:43178/PR, TADEU 

LUIZ LASKOWSKI - OAB:22043/SP, VALMIR ANTONIO - OAB:, VALMIR 

ANTONIO DE MORAES - OAB:1597-E/MT, YURI SCHMITKE ALMEIDA 

BELCHIOR TISI - OAB:36.160

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face ao exposto, passo a fazer as seguintes Deliberações:I ) 

Considerando que não há objeção ou vício que macule o trabalho 

apresentado pelo perito nomeado, cuja perícia foi realizada seguindo os 

critérios e normas técnicas do IBAPE e ABNT, além do Código Florestal e 

demais legislações correlatas, dando ampla publicidade a perícia e 

considerando que não houve nenhuma impugnação, HOMOLOGO os 

laudos periciais de fls. 10/3.856, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos.II) Determino ao SR. GESTOR JUDICIÁRIO transladar cópia do 

quadro resumo apresentado pela Síndica às fls. 3863/3868, para constar 

nos autos principais de código 80525, certificando-se o 

cumprimento.INTIME-SE, com ciência ao Ministério Público.PUBLIQUE-SE, e, 

decorrido o prazo legal sem insurgência, ARQUIVE-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 113472 Nr: 27532-38.2003.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRIGOVERDE S/A, RENATO CÉSAR VIANNA GOMES, 

EX LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBS S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9779/MT, HELIO LUIZ GARCIA - OAB:3613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AQUILES TADEU 

GUATEMOZIM - OAB:OAB/SP 121377, PAULO ROBERTO ZANCHETTA 

DE OLIVEIRA - OAB:211844/SP, SUELLEM DE ARRUDA UKRAINSKI - 

OAB:15.636, TAÍS STERCHELE ALCEDO - OAB:194073/SP, VIVIANE 

LIMA - OAB:5299-B/MT

 Visto.(...)( .Como mencionado no relatório, a arrendatária, ante o decurso 

do tempo e diante da falta de localização dos bens arrendados, 

manifestou às fls. 180/182, para oferecer um produto similar ao objeto do 

arrendamento, valorado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou o pagamento 

da quantia de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), já depositada 

judicialmente, o que demonstra sua boa-fé em solucionar questão.Tal 

postura da arrendatária, como bem pontuado pelo Ministério Público, 

coopera “para a solução da lide, conforme prevê o Código de Processo 

Civil” (fl. 191/verso).Assim, em consonância com o parecer ministerial, 

CONSIDERO RESOLVIDA a questão acerca da devolução dos bens 

arrendados pela massa falida da FRIGOVERDI S/A à empresa JBS S/A, 

antiga FRIBOI LTDA, objetos do presente incidente, devendo a quantia 

depositada de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), ser transferida 

para conta judicial vinculada aos autos principais da falência.Ressalto, 

contudo, que o depósito da referida quantia serviu apenas para substituir 

a devolução do bem arrendado e não localizado, de modo que, nada obsta 

que o Síndico, adote as medidas necessárias para cobrança das 

obrigações mensais da locação inadimplidas, o que deverá ser feito em 

incidente processual a ser instaurado para tal fim.Preclusa a decisão, 

dê-se baixa e arquivem-se os autos, trasladando-se cópia da presente 

decisão para os autos da falência.Intimem-se. Cumpra-se, dando ciência 

ao Ministério Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 7869 Nr: 9682-10.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da 
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Habitação->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COHABITA TRANSPORTES LTDA., RONIMÁRCIO 

NAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - OAB:9749-B, 

GISELE RAQUEL ZULLI - OAB:10397/MT, RONIMARCIO NAVES - 

OAB:6228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO JACARANDÁ 

JOVÊ - OAB:4.247/MT, FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - OAB:6745, 

JUAHIL MARTINS DE OLIVEIRA - OAB:7773, ULISSES GARCIA NETO - 

OAB:11512/MT

 Isto posto, passo a fazer as seguintes deliberações:1) INDEFIRO O 

PEDIDO de nulidade das arrematações dos imóveis (fls. 190 e 247) 

ocorrida no curso dos autos da presente execução e, por conseguinte, 

NEGO O PEDIDO formulado pelo Síndico para arrecadação dos referidos 

bens que saíram da esfera patrimonial da exequente, antes da decretação 

de sua falência e fora das hipóteses de restrição elencadas pelo art. 52, 

do Decreto-lei 7661/45.2) TORNO SEM EFEITO a penhora sobre o imóvel 

matriculado sob o nº16.425, do Cartório do 7º Ofício de Registro de 

Imóveis de Cuiabá-MT (fl. 472/473), devendo ser expedido ofício ao CRI.3) 

INTIME-SE A EXEQUENTE, dando ciência da presente decisão, bem como 

que lhe é facultada a habilitação do saldo remanescente de seu crédito 

junto ao processo de falência.4) Transitada em julgado a presente 

decisão, sobreste-se o feito em arquivo, até posterior provocação das 

partes ou encerramento da falência (art. 24, do Decreto-lei 

7.661/45).Expeça-se o necessário.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1029220 Nr: 36428-50.2015.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DA TRESE CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA, RONIMÁRCIO NAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Trese Construtora e Incorp. Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIMARCIO NAVES - 

OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULISSES GARCIA NETO - 

OAB:11512/MT

 Visto.

Trata-se de proposta de compra de imóvel da massa falida TRESE 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. apresentada por CHIRLIS 

PEREIRA DA SILVA.

Concedido o alvará para venda do apartamento nº 2.904, bloco 29 no 

residencial Minas de Cuiabá, conforme decisão de fls. 36/37, foi 

determinado que o comprador Chirlis Pereira da Silva efetuasse o 

pagamento do preço avençado, por meio de depósito em conta vinculada 

nos autos.

 Tentada a intimação pessoal do compromitente comprador da unidade 

imobiliária constou na certidão de fl. 75, lavrada pelo oficial de justiça que, 

segundo informação da porteira, Chirlis Pereira da Silva não reside no 

condomínio.

O síndico manifestou às fls. 77/78 postulando pela concessão do prazo de 

30 (trinta) dias para que a Buriti Imobiliária finde as tratativas com 

apresentação da proposta de pagamento.

Diante do exposto, DEFIRO o prazo de 30 (trinta) dias para formalização 

das tratativas de pagamento.

Após o decurso do prazo, intime-se o síndico a fim de traga aos autos a 

proposta de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 724876 Nr: 20560-71.2011.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: MARGARETH KRAUSE, ASSIS & BRANDÃO 

ADVOGADOS ASSOCIADOS, BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDS INVESTIMENTOS FINANCEIROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT, HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - OAB:9490/O, JOSE 

ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19081-A, MIGUEL JUAREZ 

ROMEIRO ZAM - OAB:4.656/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Ante o teor da certidão de fl. 304, na qual o Sr. Gestor Judiciário informa 

tentativa, sem êxito, de intimar o administrador judicial, ocorrida em 

23/10/2008, nomeio em substituição para exercer o encargo EX LEGE 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob o n.º 26.149.662/0001-11, com endereço sito à Rua 

General Rabello nº 166, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá (MT), CEP 

7 8 . 0 4 3 - 2 5 9 ,  f o n e  ( 6 5 )  3 0 5 2 - 9 7 7 8 ,  e - m a i l : 

breno@exladministracaojudicial.com.br, que deverá ser intimada 

pessoalmente para, aceitando o encargo que lhe foi atribuído, em 48 

(quarenta e oito) horas, assinar na sede do Juízo, o termo de 

compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo e assumir todas as 

responsabilidade a ele inerentes.

Firmado o termo de compromisso, o administrador judicial deverá, no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, apresentar um relatório, contendo de forma 

pormenorizada todos os bens da massa, a relação dos credores, 

podendo, ainda, noticiar quaisquer fatos que repute como relevantes ao 

conhecimento do Juízo.

 Em decorrência da substituição, autorizo o Sr. Gestor Judiciário a 

entregar para o administrador judicial, ou para quem este expressamente 

indicar, sob sua responsabilidade, todos os processos que tramitam em 

apenso e estejam em cartório pendentes de análise, devendo o Síndico, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, manifestar em todos os feitos.

Com a manifestação do novo administrador judicial, encaminhem-se os 

autos ao Ministério Público para parecer.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 772104 Nr: 25195-61.2012.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: VIAÇÃO ESTRELA D'ALVA LTDA, SANTA FELICIDADE 

PRESTADORA DE SERVIÇOS E TRANSPORTADORA LTDA, 

TRANSPORTES ARARA AZUL LTDA, EXPRESSO GARÇA BRANCA LTDA- 

MASSA FALIDA, BURITI PARTICIPAÇÕES LTDA, AGROPECUÁRIA 

ESTÂNCIA REUNIDAS ALVES PINTO LTDA, TRANSPORTES NOVA ERA 

LTDA, BANCO DO BRASIL S/A, AGROPECUÁRIA JANDAIA LTDA, ELIZETE 

BAGATELLI GONÇALVES, RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A, EX LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA - 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A, ALEXANDRE DE ALMEIDA - 

OAB:43624, BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - OAB:9.779/MT, 

ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - OAB:16.707, PAULO 

FABRINNY MEDEIROS - OAB:5.940/MT, RAFAELA ARAUJO E MEDEIROS 

- OAB:13562/MT, RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - OAB:15.973, 

RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 15973, RAFAELLA 

ARAUJO E MEDEIROS - OAB:13.562/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, passo a fazer as seguintes deliberações:1 – DEFIRO o pedido 

formulado pela AJ l para dilação do prazo para apresentação da lista de 

credores, devendo a mesma apresentar a relação, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis.2 – Determino a expedição de ofícios aos Cartórios de 

Registro Imobiliário para que apresentem certidões atualizadas das 

matrículas relacionadas abaixo:a)Cartório do 2º Ofício de Cuiabá (Matrícula 

36.386)b)Cartório do 5º Ofício de Cuiabá (Matrículas 50.966 e 

50.969)c)Cartório do 1º Ofício de Várzea Grande (Matrícula 

51.170)d)Cartório do 1º Ofício de Jaciara (matrícula 3451)3 – Requisite-se 

informações aos Juízos do Trabalho, sobre os processos elencados 

abaixo:a)2ª Vara do Trabalho de Várzea Grande – Processo nº 

00792.2006.009.23.00-8;b)5ª Vara do Trabalho de Cuiabá – Processos 

nºs 00741.2006.005.23.00-0 e 00692.2006.005.233.1 - As informações 

devem indicar os bens constritos e sua localização, em caso de bens 
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móveis; as datas das penhoras e de eventual alienação judicial; a relação 

dos credores pagos com o produto das alienações; bem como extrato da 

conta judicial nº 2685/042/01525636-3.4 – INDEFIRO O PEDIDO formulado 

pela falida às fls. 1319/1323, não podendo a petição substituir o Termo de 

Comparecimento exigido pela Lei de regência.(...) acerca das penhoras 

efetuadas no rosto dos autos.6 – DESENTRANHE a petição do credor 

Thiago Kleyton da Costa Pereira (fls. 1328/1336 – vol. 07– INTIME-SE o 

advogado dos credores Valdenir Teixeira, Silvan Marques da Costa e 

Márcia Geralda Cavequia, 7 – EXPEÇA-SE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL DO 

BRASIL para que tome ciência da decisão de decretação da falência, bem 

como para que informe da decisão de nomeação da atual administradora 

judicial, para fins de alteração do cadastro junto àquele órgão, permitindo, 

inclusive, a realização do certificado digital em nome da Massa Falida, 

representada pela empresa Ex Lege Administração Judicial, por sua vez, 

representada pelo sócio Breno (...) . Expeça-se o necessário.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1452744 Nr: 1746-93.2020.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGUES BAENA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGUES BAENA - 

OAB:24.879/PR, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14.605/MT, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT

 Visto.

 Trata-se de habilitação retardatária interposta GILBERTO RODRIGUES 

BAENA, por dependência aos autos da recuperação judicial de TRÊS 

IRMÃOS ENGENHARIA LTDA, que, conforme autoriza o §5º, do art. 10, da 

Lei 11.101/05, deve ser recebida como IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE 

CREDORES, e processada na forma do artigo 13, da LRF.

Assim, intime-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

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

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

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar 

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

§ único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1380763 Nr: 4434-62.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO MARTINS DOS SANTOS, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÂNGELA MARIA DIAS RONDON 

GIL - OAB:155-B/RO, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6.565/MT, REBECCA DIAS SANTOS SILVEIRA FURLANETTO - 

OAB:5167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAIS SVERSUT ACOSTA - 

OAB:9634/MT

 Visto.

CRISTIANO MARTINS DOS SANTOS ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto à recuperação judicial de MAVI 

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, com sua consequente inclusão do 

valor de R$ 2.707,99, no quadro geral de credores, classificado como 

trabalhista.

Embora devidamente intimada, a recuperanda permaneceu inerte, 

conforme certidão de fl. 22.

O Administrador Judicial se manifesta pela inclusão do crédito do 

habilitante, nos moldes pretendidos na exordial (fls. 24/26).

Parecer do Ministério Público pela inclusão do crédito do autor, conforme 

pontuado pelo administrador judicial (fl. 27).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com documentos 

oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a existência de crédito 

no valor atualizado de R$ 2.707,99, resultante dos autos da reclamação nº 

0001981-04.2015.5.14.0041.

Considerando que o pedido atendeu aos requisitos legais, inclusive quanto 

à atualização do crédito conforme dispõe o artigo 9º, inciso II, da Lei 

11.101/2005, bem como o Administrador Judicial não se opõe ao pedido, o 

crédito do autor deve ser incluído, a fim de constar a importância de R$ 

2.707,99.

Ante o exposto, julgo procedente o presente pedido de Habilitação de 

Crédito e, em consequência, determino que o administrador judicial 

proceda à inclusão do crédito de CRISTIANO MARTINS DOS SANTOS, no 

quadro de credores da recuperanda, no valor de R$ 2.707,99, classificado 

como trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios por não existir litigiosidade.

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1388731 Nr: 6203-08.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO CESAR ALDINIRIO RAIMUNDO, BRUNO 

CARVALHO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE DROGARIA DROGA CHICK 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA - 

OAB:MT 19.198, LUCAS FELIPE TAQUES DE A. BARROS - 

OAB:16.742/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO MARCELO SPINOLA DA 

ROSA - OAB:13731/MT

 Visto.

ALESSANDRO CESAR ALDINIRIO RAIUMUNDO ingressou com o pedido 

inicial, objetivando habilitar seu crédito junto à falência de DROGARIA 

DROGA CHICK LTDA, com sua consequente inclusão do valor de R$ 

60.309,69, no quadro geral de credores, classificado como trabalhista.

Embora devidamente intimada, a falida permaneceu inerte, conforme 

certidão de fl. 19.

O Administrador Judicial se manifesta pela inclusão do crédito do 

habilitante, nos moldes pretendidos na exordial (fls. 20/21).

Parecer do Ministério Público pela habilitação de crédito do autor, conforme 

pontuado pelo administrador judicial (fl. 22).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com documentos 

oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a existência de crédito 

no valor atualizado de R$ 60.309,69, resultante dos autos da reclamação 

nº 0000334-31.2018.5.23.0004.

Considerando que o pedido atendeu aos requisitos legais, inclusive quanto 

à atualização do crédito conforme dispõe o artigo 9º, inciso II, da Lei 

11.101/2005, bem como o Administrador Judicial não se opõe ao pedido, o 

crédito do autor deve ser incluído, a fim de constar a importância de R$ 

60.309,69.

Ante o exposto, julgo procedente o presente pedido de Habilitação de 

Crédito e, em consequência, determino que o administrador judicial 

proceda à inclusão do crédito de ALESSANDRO CESAR ALDINIRIO 

RAIUMUNDO, no quadro de credores da falida, no valor de R$ 60.309,69, 

classificado como trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios por não existir litigiosidade.
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Após, cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1398326 Nr: 8649-81.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÍCERO GALDINO MOREIRA, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENPA ENGENHARIA E PARCERIA EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE BATTISTETTI 

BERLANGA - OAB:6810-B/MT, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:16.394/MT, 

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Visto.

CICERO GALDINO MOREIRA ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto à recuperação judicial de ENPA ENGENHARIA E 

PARCERIA LTDA, com sua consequente inclusão do valor de R$ 

29.066,95, no quadro geral de credores, classificado como trabalhista.

A recuperanda e o Administrador Judicial se manifestam pela inclusão do 

crédito do habilitante, nos moldes pretendidos na exordial (fls. 62/63 e 

64/65).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com documentos 

oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a existência de crédito 

no valor atualizado de R$ 29.066,95, resultante dos autos da reclamação 

nº 0000336-84.2016.5.23.0096.

Considerando que o pedido atendeu aos requisitos legais, inclusive quanto 

à atualização do crédito conforme dispõe o artigo 9º, inciso II, da Lei 

11.101/2005, bem como a recuperanda e o Administrador Judicial não se 

opõem ao pedido, o crédito do autor deve ser incluído, a fim de constar a 

importância de R$ 29.066,95.

Ante o exposto, julgo procedente o presente pedido de Habilitação de 

Crédito e, em consequência, determino que o administrador judicial 

proceda à inclusão do crédito de CICERO GALDINO MOREIRA, no quadro 

de credores da recuperanda, no valor de R$ 29.066,95, classificado como 

trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios por não existir litigiosidade.

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1402882 Nr: 9603-30.2019.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - EIRELL, 

OLVEPAR DA AMAZONIA S/A IND. E COMERCIO, NELSON TIRLONE, 

ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA, Luiz Valdecir Ritti, SAFRAS ARMAZENS 

GERAIS LTDA, JOÃO CARLOS HIDALGO THOMÉ, NELSON JOSÉ VIGOLO, 

Gobbi & Companhia Ltda, KPM ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA, 

4SSETS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO 

PADRONIZADOS, LEONTINA JACOBSEN FABIAN, ANDRE FELIPE 

JACOBSEN FABIAN, KAROLINE JACOBSEN FABIAN, AURI DE OLIVEIRA 

FAICHT, MRF TRANSPORTES LTDA, ENERGISA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos P. Santos - 

OAB:10315 MT, AURIMAR JOSÉ TURRA - OAB:17.305/PR, BRUNO 

KURZWEIL DE OLIVEIRA - OAB:248.704/SP, BRUNO OLIVEIRA CASTRO 

- OAB:9.237/MT, CELIA SILVA DE QUEIROZ - OAB:262666, DECIO JOSE 

TESSARO - OAB:3.162/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7680, ELIZETE RAMALHO GERINO - OAB:5614, EUCLIDES RIBEIRO 

DA SILVA - OAB:, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-A/MT, FLAVIO FERNANDO LEAL LAWALL - OAB:7.701, 

IVO WAISBERG - OAB:146.176 SP, JOÃO CARLOS HIDALGO THOMÉ - 

OAB:4193-B, JULIERME ROMERO - OAB:6240/MT, KEZIA GONÇALVES 

DA SILVA SARAGIOTTO - OAB:8370-MT, KLEBER DE NICOLA 

BISSOLATTI - OAB:211495, LORENA DIAS GARGAGLIONE - 

OAB:14.629/MT, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, 

mariane battistuz - OAB:13151/MT, NERRI L. CENZI - OAB:PR 19.368, 

PAULO FABRINNY MEDEIROS - OAB:5.940/MT, PEDRO PAULO 

PEIXOTO DA S.JUNIOR - OAB:12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.1 – HOMOLOGO o contrato de arrendamento firmado entre SAFRAS 

ARMAZÉNS GERAIS LTDA e Massa Falida, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos.2 – Tendo em vista os princípios da celeridade, 

efetividade e economia processual, norteadores do CPC, com relação às 

demais propostas, INTIME-SE A SÍNDICA para, no prazo de 10 (dez) dias 

úteis, informar se as Proponentes ainda têm interesse no arrendamento 

dos outros imóveis constantes dos autos.2.1 – A SÍNDICA deverá entrar 

em contato diretamente com os representantes legais das Proponentes, a 

fim de que estes manifestem o interesse na continuidade, retificação ou 

desistência das propostas anteriormente apresentadas, tudo com 

comprovação nos autos.2.2 – Caso as Proponentes manifestem interesse 

no arrendamento, deverá a SÍNDICA, no mesmo prazo, informar ao Juízo, 

sobre a viabilidade econômica e conveniência da proposta apresentada. 3 

– Com relação à proposta da empresa BINOTTI ARMAZÉNS GERAIS LTDA, 

na qual informa o interesse na prorrogação do contrato de arrendamento, 

deve-se oportunizar a manifestação dos credores e interessados acerca 

da viabilidade e conveniência da proposta apresentada.3.1 – Assim, 

DETERMINO QUE O SR. GESTOR JUDICIÁRIO EXPEÇA EDITAL, com prazo 

05 (cinco) dias úteis, para que os credores e interessados tomem ciência 

da proposta de prorrogação do contrato de arrendamento acostada às fls. 

66/67. No mesmo prazo, poderão apresentar manifestações e, havendo 

interesse no arrendamento dos imóveis objetos da prorrogação, seja 

formalizada a proposta nos presentes autos.3.2 – Decorrido o prazo do 

edital, com ou sem manifestações, INTIME-SE a SÍNDICA para 

manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.4 – Após, 

ENCAMINHEM-SE os autos ao Ministério Público para parecer.Expeça-se o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1411451 Nr: 11510-40.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN YVON INNOCENT, CARLOS HENRIQUE RACHID 

MAIA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENSERCON - ENGENHARIA, SERVIÇOS E 

COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE RACHID 

MAIA DE ANDRADE - OAB:, RENATO SAITO - OAB:13.392/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MÁRIO VIEIRA 

NETO - OAB:OAB/MT 15948, CARLOS HENRIQUE RACHID MAIA DE 

ANDRADE - OAB:A399972-8, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT

 Visto.

JEAN YVON INNOCENT ingressou com o pedido inicial, objetivando habilitar 

seu crédito junto à recuperação judicial de ENSERCON – ENGENHARIA 

SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, com sua consequente inclusão do valor de 

R$ 5.000,00, no quadro geral de credores, classificado como trabalhista.

A recuperanda e o Administrador Judicial se manifestam pela inclusão do 

crédito do habilitante, nos moldes pretendidos na exordial (fls. 11/12 e 14).

Parecer do Ministério Público pela não intervenção no feito (fls. 16/17).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com documentos 

oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a existência de crédito 

no valor atualizado de R$ 5.000,00, resultante dos autos da reclamação nº 

0000454-86.2019.5.23.0021.

Considerando que o pedido atendeu aos requisitos legais, inclusive quanto 

à atualização do crédito conforme dispõe o artigo 9º, inciso II, da Lei 

11.101/2005, bem como a recuperanda e o Administrador Judicial não se 

opõem ao pedido, o crédito do autor deve ser incluído, a fim de constar a 

importância de R$ 5.000,00.

Ante o exposto, julgo procedente o presente pedido de Habilitação de 

Crédito e, em consequência, determino que o administrador judicial 
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proceda à inclusão do crédito de JEAN YVON INNOCENT, no quadro de 

credores da recuperanda, no valor de R$ 5.000,00, classificado como 

trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios por não existir litigiosidade.

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1424512 Nr: 14382-28.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEN REGINA PEREIRA DOS SANTOS, FABIOLA BRITO 

DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECOLÓGICA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLA BRITO DE FREITAS - 

OAB:18763-A, NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA - OAB:17.249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER CAPRIATA - 

OAB:16.676/MT, GEORGE MILLER FILHO - OAB:10240/MT

 Visto.

 I - Recebo a emenda a inicial para que surtam seus legais e jurídicos 

efeitos (fl. 65).

 II - Trata-se de habilitação retardatária interposta ELLEN REGINA PEREIRA 

DOS SANTOS, por dependência aos autos da recuperação judicial de 

ECÓLOGICA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-ME, que, conforme autoriza o 

§5º, do art. 10, da Lei 11.101/05, deve ser recebida como IMPUGNAÇÃO À 

RELAÇÃO DE CREDORES, e processada na forma do artigo 13, da LRF.

Assim, intime-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

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

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

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar 

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

§ único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1442519 Nr: 18435-52.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA CRISTINA RIBEIRO 

DOS SANTOS - OAB:16.861

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

 Como se infere dos autos o pedido inicial veio instruído com certidão 

oriunda da Justiça do Trabalho, que reconheceu a existência de crédito no 

valor de R$ 44.006,69 (fl. 06), atualizado até 23/10/2019, tendo sido o 

pedido de recuperação judicial ajuizado em 24/06/2015.

Portanto, a atualização do crédito contraria o disposto no art. 9º, inciso II, 

da Lei de Regência, que estabelece que o crédito deve ser atualizado até 

a data do pedido de recuperação judicial.

Assim sendo, intime-se o habilitante para que, no prazo de 15 dias úteis, 

junte aos autos o cálculo de atualização do crédito, sob pena de 

indeferimento da petição inicial.

Em seguida, voltem-me conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 73282 Nr: 12703-23.2001.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, BRUNO MEDEIROS PACHECO, 

RENATO CESAR VIANNA GOMES, EX LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL 

LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGOVERDI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9.779/MT, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521/MT, DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11.945-B/MT, 

DEIVISON VINÍCIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - OAB:14.690/MT, 

FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - OAB:13.884/MT, FÁBIO LUIS 

NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA - OAB:19.615/BA, SERVIO 

TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO LUIZ GARCIA - 

OAB:3.613

 Visto.

ACOLHO o parecer ministerial de fls. 300/303 (volume 03). Para tanto, 

DETERMINO:

1) O DESARQUIVAMENTO dos processos de código 73562 e 73559, a 

serem apensados ao presente efeito.

1.1) Desarquivados os processos, INTIMEM-SE O BANCO DO BRASIL E O 

SÍNDICO para manifestação, no prazo comum de 05 (cinco) dias úteis.

1.2) Em seguida, RENOVE-SE VISTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO conforme 

requerido à fl. 303.

2) INTIME-SE O PERITO CONTÁBIL para, em 05 (cinco) dias úteis, 

apresentar nova proposta de honorários periciais.

2.1) Em seguida, INTIMEM-SE O BANCO DO BRASIL E O SÍNDICO para 

manifestação, no prazo comum de 05 (cinco) dias úteis.

2.2) Em seguida, RENOVE-SE VISTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO conforme 

requerido à fl. 303.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1126882 Nr: 21678-09.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO RODRIGO KVIECINSKI, CARLA HELENA 

GRINGS & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA HELENA GRINGS SABO 

MENDES - OAB:8361/MT, JONNY RANGEL MOSHAGE - OAB:7.694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7187

 Visto.

Trata-se de pedido de HABILITAÇÃO recebida como IMPUGNAÇÃO À 

RELAÇÃO DE CREDORES proposta por MARCIO RODRIGO KVIECINSKI 

junto à recuperação judicial de DSS CONSTRUÇÃO TELECOMUNICAÇÃO E 

INFORMÁTICA LTDA, a fim de que conste o valor de R$ 13.731,32, no 

quadro geral de credores, classificado como trabalhista.

A recuperanda e o Administrador Judicial se manifestam pela retificação 

do crédito do habilitante, para que passe a constar o valor de R$ 

13.731,32 (fls. 88/90 e 91/92).

Parecer do Ministério Público pela retificação do crédito do habilitante (fl. 

94/95).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com documentos 

oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a existência de crédito 

no valor atualizado de R$ 13.731,32, resultante dos autos da reclamação 

nº 0000842-82.2015.5.23.0003.

Considerando que o pedido atendeu aos requisitos legais, inclusive quanto 

à atualização do crédito conforme dispõe o artigo 9º, inciso II, da Lei 

11.101/2005, bem como o Administrador Judicial e a recuperanda não se 

opõem ao pedido, o crédito do autor deve ser retificado, para que passe a 

constar a importância de R$ 13.731,32.

Ante o exposto, julgo procedente o presente pedido de Habilitação de 
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Crédito e, em consequência, determino que o administrador judicial 

proceda à retificação do crédito de MARCIO RODRIGO KVIECINSKI no 

quadro de credores da recuperanda, para que passe a constar o valor de 

R$ 13.731,32, classificado como trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios por não existir litigiosidade.

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1210856 Nr: 8671-13.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGEOMAR SANTOS ALMEIDA, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGECENTER CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁDILA ARRUDA SAFI - 

OAB:3611-B/MT, FABIOLA BRITO DE FREITAS - OAB:18763-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAÍS SVERSUT ACOSTA - 

OAB:9634/OAB-MT

 Visto.

Trata-se de pedido de HABILITAÇÃO recebida como IMPUGNAÇÃO À 

RELAÇÃO DE CREDORES proposta por AUGEOMAR SANTOS ALMEIDA 

junto à recuperação judicial de ENGECENTER CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA a fim de que conste o valor de R$ 15.912,10, no 

quadro geral de credores, classificado como trabalhista.

A recuperanda e o Administrador Judicial se manifestam pela retificação 

do crédito do habilitante nos termos descritos na exordial (fls. 73 e 74).

Parecer do Ministério Público pela não intervenção no feito (fl. 65/66).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito recebido como impugnação 

veio instruído com documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que 

reconheceu a existência de crédito no valor atualizado de R$ 15.912,10, 

resultante dos autos da reclamação nº 0000492-37.2015.5.23.0022.

Considerando que o pedido atendeu aos requisitos legais, inclusive quanto 

à atualização do crédito conforme dispõe o artigo 9º, inciso II, da Lei 

11.101/2005, bem como o Administrador Judicial e a recuperanda não se 

opõem ao pedido, o crédito do autor deve ser retificado, para que passe a 

constar a importância de R$ 15.912,10.

Ante o exposto, julgo procedente o presente pedido de Habilitação de 

Crédito e, em consequência, determino que o administrador judicial 

proceda à retificação do crédito de AUGEOMAR SANTOS ALMEIDA no 

quadro de credores da recuperanda, para que passe a constar o valor de 

R$ 15.912,10, classificado como trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios por não existir litigiosidade.

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1232108 Nr: 15567-72.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMÁRIO DE SOUZA BRITO, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR LEAL LOUREIRO - 

OAB:13.702 OAB MS, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, Haiana Katherine Menezes Follmann - OAB:OAB/MT 

18024, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:16.394/MT

 Visto.

Trata-se de pedido de HABILITAÇÃO recebida como IMPUGNAÇÃO À 

RELAÇÃO DE CREDORES proposta por ROMÁRIO DE SOUZA junto a 

recuperação judicial de ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA, a fim de 

que conste o valor de R$ 20.000,00, no quadro geral de credores.

A recuperanda se manifesta pela procedência do pedido do autor, 

conforme descrito na exordial (fls.63/65).

O Administrador Judicial se manifesta pela retificação do crédito do 

habilitante, para que passe a constar o valor de R$ 20.000,00, na classe 

trabalhista, devendo permanecer incólume o valor de R$ 1.159,19, já 

arrolado no quadro geral de credores eis que guardar relação com outra 

sentença trabalhista, assim requer a habilitação dos dois valores em favor 

do habilitante (fls. 70/71).

Parecer do Ministério Público pela retificação do crédito do autor, conforme 

pontuado pelo administrador judicial (fls. 73/74).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor atualizado de R$ 20.000,00, resultante dos 

autos da reclamação trabalhista nº 000822-47.2016.5.23.0071.

Considerando que o pedido atendeu aos requisitos legais, inclusive quanto 

à atualização do crédito conforme dispõe o artigo 9º, inciso II, da Lei 

11.101/2005, bem como a recuperanda e o Administrador Judicial não se 

opõem ao pedido, o crédito do autor deve ser retificado, a fim de constar a 

importância de R$ 20.000,00.

Ante o exposto, julgo procedente o presente pedido, e em consequência, 

determino que o administrador judicial proceda à retificação do crédito de 

ROMÁRIO DE SOUZA, no quadro de credores da recuperanda, para que 

passe a constar o valor de R$ 20.000,00, classificado como trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios por não existir litigiosidade.

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1270434 Nr: 27812-18.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO FERREIRA, FABIOLA BRITO DE 

FREITAS, EX LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE BEBIDAS E ALIMENTOS M. S. 

R. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO P. DE 

MIRANDA - OAB:9779/MT, DANILO GREGORY S. DA SILVA - 

OAB:18989/MT, FABIOLA BRITO DE FREITAS - OAB:18763-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401

 Visto.

A parte autora requer que “os autos seja encaminhados para a contadoria 

desde juízo a fim de que faça atualização do crédito trabalhista” (fls. 

64/65).

 Considerando que a atualização do crédito deve ser realizada pela parte 

autora, INDEFIRO o pedido formulado às fls. 64/65, e consequentemente, 

determino que o habilitante proceda com a atualização do seu crédito ate a 

decretação da falência (03/10/2019), conforme estabelece o artigo, 9º, II, 

da Lei 11.101/05.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1353590 Nr: 20183-56.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA JANISCH ESPINDOLA, LORGA & 

MILEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, MARCO ANTONIO LORGA - OAB:13536, OPSON L. P. 

BAIOTO - OAB:1113-0/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, GUSTAVO EMANUEL PAIM - OAB:14606/MT, HAIANA 

KATHERINE MENEZES FOLLMANN - OAB:18024/O, ISABEL CRISTINA 

GAURIM DA SILVA - OAB:6.347 - MT, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - 

OAB:OAB/MT 16.394, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:15.401/MT, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - 

OAB:5.705/MT, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT

 Visto.

Trata-se de pedido de HABILITAÇÃO recebida como IMPUGNAÇÃO À 

RELAÇÃO DE CREDORES proposta por JOÃO BATISTA JANISCH 

ESPINDOLA junto à recuperação judicial de ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES 

LTDA a fim de que conste o valor de R$ 5.543,22, no quadro geral de 

credores, classificado como trabalhista.

A recuperanda e o Administrador Judicial se manifestam pela retificação 

do crédito do habilitante nos termos descritos na exordial (fls. 43/45 e 

60/62).

Parecer do Ministério Público pela não intervenção no feito (fl. 52/53).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com documentos 

oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a existência de crédito 

no valor atualizado de R$ 5.543,22, resultante dos autos da reclamação nº 

0000118-11.2016.5.23.0111.

Considerando que o pedido atendeu aos requisitos legais, inclusive quanto 

à atualização do crédito conforme dispõe o artigo 9º, inciso II, da Lei 

11.101/2005, bem como o Administrador Judicial e a recuperanda não se 

opõem ao pedido, o crédito do autor deve ser retificado, para que passe a 

constar a importância de R$ 5.543,22.

Ante o exposto, julgo procedente o presente pedido de Habilitação de 

Crédito e, em consequência, determino que o administrador judicial 

proceda à retificação do crédito de JOÃO BATISTA JANISCH ESPINDOLA 

no quadro de credores da recuperanda, para que passe a constar o valor 

de R$ 5.543,22, classificado como trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios por não existir litigiosidade.

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1371331 Nr: 2286-78.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ARIMATEIA FERREIRA DE OLIVEIRA, RONIMARCIO 

NAVES, AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAV COMERCIO E TRANSPORTES LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÀDILA ARRUDA SAFI - OAB:3611, 

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT, 

GABRIEL COELHO CRUZ E SOUSA - OAB:18.521, MARCELLE 

THOMAZINI OLIVEIRA - OAB:10280

 Visto.

JOSÉ ARIMATÉIA FERREIRA DE OLIVEIRA ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto à recuperação judicial de MAV 

COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA, com sua consequente inclusão do 

valor de R$ 31.772,88, no quadro geral de credores, classificado como 

trabalhista.

A recuperanda e o Administrador Judicial se manifestam pela inclusão do 

crédito do habilitante, nos moldes pretendidos na exordial (fls. 32 e 37/39).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com documentos 

oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a existência de crédito 

no valor atualizado de R$ 31.772,88, resultante dos autos da reclamação 

nº 0001662-13.2016.5.23.0021.

Considerando que o pedido atendeu aos requisitos legais, inclusive quanto 

à atualização do crédito conforme dispõe o artigo 9º, inciso II, da Lei 

11.101/2005, bem como a recuperanda e o Administrador Judicial não se 

opõem ao pedido, o crédito do autor deve ser incluído, a fim de constar a 

importância de R$ 31.772,88.

Ante o exposto, julgo procedente o presente pedido de Habilitação de 

Crédito e, em consequência, determino que o administrador judicial 

proceda à inclusão do crédito de JOSÉ ARIMATÉIA FERREIRA DE 

OLIVEIRA, no quadro de credores da recuperanda, no valor de R$ 

31.772,88, classificado como trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios por não existir litigiosidade.

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1371356 Nr: 2293-70.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO TEODORO AVELINO DE SOUSA, ZAPAZ 

CONSULTING AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUARTZONORTH INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

ARGAMASSA LTDA -ME, EXECUTIVA NORTH TRANSPORTES LTDA - ME, 

EXECUTIVA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, EXPRESSO JUARA 

LTDA, VALDIR RUELIS, FASHION TUR VIAGENS E TURISMO LTDA -ME, 

BETO TRANSPORTES E TURISMO LTDA., TRANSRUELIS TRANSPORTE 

LTDA, TRANSCAPITAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME, ADRIANE 

TRANSPORTES E TURISMO LTDA -ME, EXPRESSO NORTE TRANSPORTES 

LTDA ME, AVM VIAGENS E TURISMO LTDA ME, BOA VIAGEM 

TRANSPORTES E TURISMO LTDA -ME, MAV INDUSTRIA 

INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA -ME, ROSARIO TUR VIAGENS 

E TURISMO LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO JAMBERS 

HIDALGO GIMENEZ - OAB:7379, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELLE THOMAZINI 

OLIVEIRA - OAB:10280/MT, MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:15401/MT

 Visto.

LUCIANO TEODORO AVELINO DE SOUSA ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto à recuperação judicial de 

EXECUTIVA NORTH TRANSPORTES LTDA – ME, com sua consequente 

inclusão do valor de R$ 24.328,87, no quadro geral de credores, 

classificado como trabalhista.

O Administrador Judicial e a recuperanda se manifestam pela inclusão do 

crédito do habilitante, nos moldes pretendidos na exordial (fls. 66/68 e 

69/70).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor atualizado de R$ 24.328,87, resultante dos 

autos da reclamação trabalhista nº 0000177-27.2016.5.23.0037.

Considerando que o pedido atendeu aos requisitos legais, inclusive quanto 

à atualização do crédito conforme dispõe o artigo 9º, inciso II, da Lei 

11.101/2005, bem como a recuperanda e o Administrador Judicial não se 

opõem ao pedido, o crédito do autor deve ser incluído, a fim de constar a 

importância de R$ 24.328,87.

Ante o exposto, julgo procedente o presente pedido de Habilitação de 

Crédito e, em consequência, determino que o administrador judicial 

proceda à inclusão do crédito de LUCIANO TEODORO AVELINO DE 

SOUSA, no quadro de credores da recuperanda, no valor de R$ 

24.328,87, classificado como trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios por não existir litigiosidade.

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1058114 Nr: 50120-19.2015.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071822/4/2020 Página 14 de 758



 PARTE AUTORA: A. FERREIRA DE SOUZA & CIA LTDA EPP, A. FERREIRA 

DE SOUZA EPP, DARIUS CANAVARROS PALMA, E. F. LOPES DEL NERY 

ME, BANCO BRADESCO S/A, ELIANDRO F. LOPES - ME, BANCO DO 

BRASIL S/A, GERDAU AÇOS LONGOS S/A, TELEFONICA BRASIL S/A, 

AÇO PRONTO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, HORBACH COMPANHIA 

LTDA, CREDORES/INTERESSADOS, IKEDA EMPRESARIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALVES VIEIRA - 

OAB:147382/SP, ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - OAB:12.560 / MT, DARIUS 

CANAVARROS PALMA - OAB:OAB/MT 7178B, DIOGO SAIA TAPIAS - 

OAB:313.863/SP, EDSON JOSE CAALBOR ALVES - OAB:86705/SP, 

EDUARDO SILVA GATTI - OAB:234531, FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - 

OAB:17.065/BA, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, 

HERIBELTON ALVES - OAB:109308/SP, JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, KARLOS LOCK - OAB:16828/MT, MARCELO 

ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/MT, MARCO 

AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401/MT, MYRIAN LUZ - 

OAB:279.762-SP, PABLO DOTTO - OAB:147434, SERVIO TULIO DE 

BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Ante a renúncia do administrador judicial à fl. 1161 (vol. 06), nomeio em 

substituição para exercer o encargo o escritório COELHO & ALMEIDA, 

com Registro na OAB sob o nº 609, inscrito no CNPJ sob o nº 

19.151.564/0001-53, com sede na Rua Joaquim Murtinho, nº 683, Bairro 

Centro Sul, CEP 78.020-290, telefone: (65) 3625-4020, e-mail: 

www.coelhoealmeida.adv.br, representado por seu sócio, BRUNO FELIPE 

MONTEIRO COELHO, advogado inscrito na OAB/MT 14.559, que deverá 

ser intimado pessoalmente na pessoa de seu representante legal para, 

aceitando o encargo que lhe foi atribuído, em 48 (quarenta e oito) horas, 

assinar na sede do Juízo, o termo de compromisso de bem e fielmente 

desempenhar o cargo e assumir todas as responsabilidade a ele 

inerentes.

Firmado o termo de compromisso, o administrador judicial deverá, no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, apresentar um relatório pormenorizado, onde 

deverá conter a fase processual, a relação das habilitações/impugnações 

ao crédito com suas respectivas fases, podendo, ainda, noticiar quaisquer 

fatos que repute como relevantes ao andamento do feito.

 Em decorrência da substituição, autorizo o Sr. Gestor Judiciário a 

entregar para o administrador judicial, ou para quem esta expressamente 

indicar, sob sua responsabilidade, todos os processos que tramitam em 

apenso e estejam em cartório pendentes de análise, devendo o 

administrador judicial, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, manifestar em 

todos os feitos.

Deverá o administrador renunciante, entregar para o novo administrador 

judicial toda documentação da Recuperanda que estiverem em sua posse, 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Com a manifestação do novo administrador judicial, encaminhem-se os 

autos ao Ministério Público para parecer.

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1023366-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

Credores (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALAN PIZZOLATTO OAB - RS67642 (ADVOGADO(A))

DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA OAB - MT22456-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE STUMPF JACOB GONÇALVES OAB - MT5362-A (ADVOGADO(A))

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT11096-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EUROMAQUINAS MINERACAO, LOCACAO E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 

(TERCEIRO INTERESSADO)

HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT11322-O 

(ADVOGADO(A))

CAIEIRA NOSSA SENHORA DA GUIA MINERACAO LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

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

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

CHRISSY LEAO GIACOMETTI OAB - MT15596-O (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT11096-O (ADVOGADO(A))

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

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (TERCEIRO INTERESSADO)

CASE ADMINISTRACAO JUDICIAL EIRELI - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

CINTIA LUIZA TONDIN OAB - PR58093 (ADVOGADO(A))

CM ADMINISTRACAO JUDICIAL E PERICIAS LTDA - EPP (PERITO / 

INTÉRPRETE)

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

TUBOS TIGRE-ADS DO BRASIL LIMITADA (TERCEIRO INTERESSADO)

LICEU DE ARTES E OFICIOS DE SAO PAULO (TERCEIRO INTERESSADO)

CLAYTON DA COSTA MOTTA OAB - MT14870-O (ADVOGADO(A))

DEBORA GARRITANO MENDES DE ARRUDA OAB - RJ113364 

(ADVOGADO(A))

ALAN PIZZOLATTO OAB - RS67642 (ADVOGADO(A))

MARCELO SCAFF PADILHA OAB - SP109492 (ADVOGADO(A))

SAINT-GOBAIN CANALIZACAO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

LIVIO DE VIVO OAB - SP15411 (ADVOGADO(A))

CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA (TERCEIRO INTERESSADO)

PABLO AUGUSTO ANTUNES OAB - SP280071 (ADVOGADO(A))

TRANSGUIA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

KEILA SOUZA DA CUNHA NAUJORKS OAB - MT13837/B 

(ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO DE JESUS MARQUES OAB - MS4862 

(ADVOGADO(A))

TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

RICARDO HILDEBRAND SEYBOTH OAB - PR35111 (ADVOGADO(A))

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

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (TERCEIRO INTERESSADO)

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

ARNALDO LEONEL RAMOS JUNIOR OAB - SP112027 (ADVOGADO(A))

PRISCILLA PEREIRA DE CARVALHO OAB - SP111264 (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (TERCEIRO INTERESSADO)

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

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

VOTORANTIM CIMENTOS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

ARCELORMITTAL BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

DANIELA MARQUES ECHEVERRIA OAB - MT4939-O (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCISIO FOLETTO PEREIRA OAB - MT0020686A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

WPJE 1023366-18.2018.8.11.0041 Recuperanda: Conenge Construção 

Civil Ltda. Visto. I – Do Pedido de Liberação dos Valores Retidos pelo 

Banco Bradesco (Id. 31000290) A recuperanda reitera pedido formulado 

no Id. 24920340, em 11.10.2019, para determinar ao Banco Bradesco S/A 

que proceda com a liberação de valores retidos indevidamente (R$ 

50.605,28). Segundo a recuperanda, esta possui contratos com o Banco 

Bradesco, incluindo títulos de capitalização, aplicados desde 2017, cujos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071822/4/2020 Página 15 de 758



valores teriam sido utilizados para amortização de débitos. Sustenta que 

os valores são essenciais para a continuidade das atividades da 

recuperanda, não podendo ser utilizados pelos bancos para amortização 

de crédito, independentemente se sujeitos ou não à recuperação judicial, 

por tratar-se de propriedade da empresa. Pois bem, ao contrário do 

sustentado pela recuperanda, e revendo posicionamento anteriormente 

adotado por este Juízo, os títulos de capitalização, à semelhança dos 

direitos creditórios, não devem ser considerados como bens de capital, 

suscetíveis, portanto, da proteção característica do stay period. Esse é, 

pois, o entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, 

senão vejamos: “RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

CESSÃO DE CRÉDITO/RECEBÍVEIS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA A 

EMPRÉSTIMO TOMADO PELA EMPRESA DEVEDORA. RETENÇÃO DO 

CRÉDITO CEDIDO FIDUCIARIAMENTE PELO JUÍZO RECUPERACIONAL, POR 

REPUTAR QUE O ALUDIDO BEM É ESSENCIAL AO FUNCIONAMENTO DA 

EMPRESA, COMPREENDENDO-SE, REFLEXAMENTE, QUE SE TRATARIA DE 

BEM DE CAPITAL, NA DICÇÃO DO § 3º, IN FINE, DO ART. 49 DA LEI N. 

11.101/2005. IMPOSSIBILIDADE. DEFINIÇÃO, PELO STJ, DA 

ABRANGÊNCIA DO TERMO "BEM DE CAPITAL". NECESSIDADE. TRAVA 

BANCÁRIA RESTABELECIDA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A Lei n. 

11.101/2005, embora tenha excluído expressamente dos efeitos da 

recuperação judicial o crédito de titular da posição de proprietário 

fiduciário de bens imóveis ou móveis, acentuou que os "bens de capital", 

objeto de garantia fiduciária, essenciais ao desenvolvimento da atividade 

empresarial, permaneceriam na posse da recuperanda durante o stay 

period. 1.1 A conceituação de "bem de capital", referido na parte final do § 

3º do art. 49 da LRF, inclusive como pressuposto lógico ao subsequente 

juízo de essencialidade, há de ser objetiva. Para esse propósito, deve-se 

inferir, de modo objetivo, a abrangência do termo "bem de capital", 

conferindo-se-lhe interpretação sistemática que, a um só tempo, atenda 

aos ditames da lei de regência e não descaracterize ou esvazie a garantia 

fiduciária que recai sobre o "bem de capital", que se encontra 

provisoriamente na posse da recuperanda. 2. De seu teor infere-se que o 

bem, para se caracterizar como bem de capital, deve utilizado no 

processo produtivo da empresa, já que necessário ao exercício da 

atividade econômica exercida pelo empresário. Constata-se, ainda, que o 

bem, para tal categorização, há de se encontrar na posse da 

recuperanda, porquanto, como visto, utilizado em seu processo produtivo. 

Do contrário, aliás, afigurar-se-ia de todo impróprio e na lei não há dizeres 

inúteis falar em "retenção" ou "proibição de retirada". Por fim, ainda para 

efeito de identificação do "bem de capital" referido no preceito legal, não 

se pode atribuir tal qualidade a um bem, cuja utilização signifique o próprio 

esvaziamento da garantia fiduciária. Isso porque, ao final do stay period, o 

bem deverá ser restituído ao proprietário, o credor fiduciário. (…). 4. (...). 

Nesse contexto, como se constata, o crédito, cedido fiduciariamente, nem 

sequer se encontra na posse da recuperanda, afigurando-se de todo 

imprópria a intervenção judicial para esse propósito (liberação da trava 

bancária). 5. A exigência legal de restituição do bem ao credor fiduciário, 

ao final do stay period, encontrar-se-ia absolutamente frustrada, caso se 

pudesse conceber o crédito, cedido fiduciariamente, como sendo "bem de 

capital". (...). 6. Para efeito de aplicação do § 3º do art. 49, "bem de 

capital", ali referido, há de ser compreendido como o bem, utilizado no 

processo produtivo da empresa recuperanda, cujas características 

essenciais são: bem corpóreo (móvel ou imóvel), que se encontra na 

posse direta do devedor, e, sobretudo, que não seja perecível nem 

consumível, de modo que possa ser entregue ao titular da propriedade 

fiduciária, caso persista a inadimplência, ao final do stay period. 6.1 A 

partir de tal conceituação, pode-se concluir, in casu, não se estar diante 

de bem de capital, circunstância que, por expressa disposição legal, não 

autoriza o Juízo da recuperação judicial obstar que o credor fiduciário 

satisfaça seu crédito diretamente com os devedores da recuperanda, no 

caso, por meio da denominada trava bancária. 7. Recurso especial 

provido.” (REsp 1758746/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018) (destaquei) 

Seguindo tal entendimento, deve-se concluir que, para análise da 

legalidade das retenções nas contas de titularidade das recuperandas 

com o intuito de amortizar débitos, basta a verificação da classificação 

dos créditos, de modo que, sendo extraconcursais nada obsta a 

ocorrência de tais retenções. No caso em análise, de acordo com os 

documentos juntados com a petição de Id. 24920340, os contratos que 

ensejaram amortização de débito com valores resgatados de aplicação 

financeira de propriedade da devedora seriam a Cédula de Crédito 

Bancário Empréstimo – Capital de Giro Nº 011.452.445 (Id. 24920692) e 

Cédula de Crédito Bancário – Conta Garantida Renovação Automática – PJ 

Nº 004.105.850 (Id. 24920694). Verifica-se que em ambas as Cédulas de 

Crédito Bancário foram constituídas garantias reais, sendo que na CCB 

004.105.850 houve cessão fiduciária sobre aplicações financeiras, títulos 

de capitalização “BRAD-CAPLITALIZA” Nºs 884/35060-5 e 1057/11428-1, 

até o limite de R$ 50.000,00, conforme item III, “1”, do referido instrumento, 

de modo que tal crédito não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, 

conforme previsto no art. 49, §3º, da Lei 11.101/05. Nesse ponto, vale 

destacar que também em consonância com o entendimento do STJ, o 

registro do contrato de cessão fiduciária não é requisito indispensável 

para a constituição da garantia fiduciária do credor, para o fim de 

exclusão do crédito dos efeitos da recuperação judicial. Confira: 

"RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA 

SOBRE DIREITOS SOBRE COISA MÓVEL E SOBRE TÍTULOS DE CRÉDITO. 

CREDOR TITULAR DE POSIÇÃO DE PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO SOBRE 

DIREITOS CREDITÍCIOS. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL, NOS TERMOS DO § 3º DO ART. 49 DA LEI N. 11.101/2005. 

MATÉRIA PACÍFICA NO ÂMBITO DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO 

STJ. PRETENSÃO DE SUBMETER AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL, COMO CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO, OS CONTRATOS DE 

CESSÃO FIDUCIÁRIA QUE, À ÉPOCA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL, NÃO SE ENCONTRAVAM REGISTRADOS NO CARTÓRIO DE 

TÍTULOS E DOCUMENTOS DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR, COM ESTEIO NO § 

1º DO ART. 1.361-A DO CÓDIGO CIVIL. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO 

ESPECIAL PROVIDO. (…) 3. A exigência de registro, para efeito de 

constituição da propriedade fiduciária, não se faz presente no tratamento 

legal ofertado pela Lei n. 4.728/95, em seu art. 66-B (introduzido pela Lei n. 

10.931/2004) à cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem 

como de títulos de crédito (bens incorpóreos e fungíveis, por excelência), 

tampouco com ela se coaduna. 3.1. A constituição da propriedade 

fiduciária, oriunda de cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis e 

de títulos de crédito, dá-se a partir da própria contratação, afigurando-se, 

desde então, plenamente válida e eficaz entre as partes. A consecução 

do registro do contrato, no tocante à garantia ali inserta, afigura-se 

relevante, quando muito, para produzir efeitos em relação a terceiros, 

dando-lhes a correlata publicidade. (…). 3.4 Não é demasiado ressaltar, 

aliás, que a função publicista é expressamente mencionada pela Lei n. 

10.931/2004, em seu art. 42, ao dispor sobre cédula de crédito bancário, 

em expressa referência à constituição da garantia, seja ela fidejussória, 

seja ela real, como no caso dos autos. O referido dispositivo legal 

preceitua que essa garantia, "para valer contra terceiros", ou seja, para 

ser oponível contra terceiros, deve ser registrada. De se notar que o 

credor titular da posição de proprietário fiduciário sobre direitos creditícios 

(excluído dos efeitos da recuperação judicial, segundo o § 3º do art. 49 da 

Lei n. 11.101/2005) não opõe essa garantia real aos credores da 

recuperanda, mas sim aos devedores da recuperanda, o que robustece a 

compreensão de que a garantia sob comento não diz respeito à 

recuperação judicial. Assentado que está que o direito creditício sobre o 

qual recai a propriedade fiduciária é de titularidade (resolúvel) do banco 

fiduciário, este bem, a partir da cessão, não compõe o patrimônio da 

devedora fiduciante - a recuperanda, sendo, pois, inacessível aos seus 

demais credores e, por conseguinte, sem qualquer repercussão na esfera 

jurídica destes. (...) 5. Recurso especial provido, para restabelecer a 

decisão de primeiro grau que acolheu a impugnação apresentada pelo 

Banco recorrente, para excluir dos efeitos da recuperação judicial seu 

crédito, garantido pela cessão fiduciária" (REsp 1412529/SP, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO 

AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 02/03/2016). Destarte, tendo 

em conta a prescindibilidade do registro para válida constituição da 

garantia fiduciária deve-se reconhecer a extraconcursalidade dos 

créditos em questão, em observância ao disposto no art. 49, § 3°, da Lei 

11.101/05. Também não há que se falar, na hipótese em análise, de vício 

na constituição da garantia fiduciária por falta de especificação dos títulos 

entregues em cessão fiduciária, tendo em vista a descrição do direito 

creditório cedido, ou seja, “CES.FIDUC.APL.FIN.ORG.BRAD-CAPITALIZA” 

(Id. 24920694). Com efeito, diante de constituição válida da garantia 

fiduciária e, consequentemente da extraconcursalidade do crédito 

representado pela Cédula de Crédito Bancário – Conta Garantida 

Renovação Automática – PJ Nº 004.105.850 (Id. 24920694), não vejo 

qualquer óbice para as retenções realizadas pelo Banco Bradesco para 

amortização dos respectivos débitos. Por fim, vale destacar que, no caso 
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em análise, não se pode invocar a crise econômico-financeira causadas 

pelas medidas de distanciamento social e de quarentena impostas pelas 

autoridades públicas para o combate à pandemia de Covid-19, como fator 

preponderante para flexibilização da chamada “trava bancária”, haja vista 

que as retenções efetuadas pela instituição financeira para amortização 

de débito relativo a contrato não sujeito à recuperação judicial ocorreram 

ainda em 2018 e, portanto, muito antes da crise. II – Do Pedido de 

Cancelameto de Eventual Consolidação de Propriedade por Iniciativa do 

Banco Sicoob (Id. 31000290) Em manifestação de Id. 19222121, a 

recuperanda requereu a expedição de ofício ao 5º Serviço Notarial e 

Registral da 2ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT para 

que suspender ou cancelar qualquer medida de transferência dos 

imóveis/consolidação de matrículas números 87.710, 87.711, 87.712, 

87.713, 87.714, 87.715, 87.716, 87.717, 87.718, 87.719, 87.720, 87.727, 

87.728, 87.729, 87.730, 87.731, e 87.732. Este Juízo deferiu o referido 

pedido, obstando a consolidação da propriedade dos imóveis em questão, 

durante o chamado prazo de blindagem, conforme decisão de Id. 

19728786. Nesse ponto, vale destacar que, na ocasião, contrariamente ao 

sustentado pela recuperanda, não houve análise individual da 

essencialidade dos imóveis registrados sob as matrículas indicadas, tendo 

sido consignado apenas que “no caso da alienação de imóveis a perda da 

propriedade ocorre antes mesmo de qualquer ato de destituição do 

devedor da posse sobre o bem, o que revela uma medida muito mais 

gravosa e irreversível, contrariando os princípios para os quais foi criado 

o instituto da recuperação judicial”. Da análise dos autos, verifica-se que 

houve prorrogação do período de blindagem até a deliberação do plano em 

Assembleia Geral de Credores, conforme decisão de Id. 18170531, que 

também consignou o impedimento da retirada de bens essenciais às 

atividades empresariais da recuperanda, durante tal prazo. 

Posteriormente, em decisão de Id. 20032943, este Juízo, em cumprimento à 

decisão proferida pela Relatora no RAI n.º 1003309-68.2019.8.11.0000, 

determinou a prorrogação do stay period por no máximo mais 180 (cento e 

oitenta) dias ou até a realização e aprovação do plano de recuperação 

judicial em AGC. Ocorre que, em 21/05/2019, foi realizada Assembleia 

Geral de Credores, em segunda convocação, ocasião em que foi 

aprovado o Plano de Recuperação Judicial, com seu aditivo, de sorte que 

a proteção decorrente do stay period, computada a prorrogação, já se 

esgotou. Como regra, deve-se permitir a excussão dos bens da 

recuperanda, tão logo decorrido o stay period, em observância ao 

disposto no § 3º, do art. 49 da Lei 11.101/05. Todavia, como se sabe, em 

se tratando de bens essenciais ao desenvolvimento das atividades 

empresariais a jurisprudência vem relativizando a aplicação da referida 

norma, ao fundamento de que tais bens, dada a sua imprescindibilidade 

para a atividade produtiva da empresa em recuperação judicial devem 

permanecer em sua posse, mesmo após escoado o stay period, e ainda 

que se trate de propriedade fiduciária. Esse é, pois, o entendimento que 

vem sendo adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão 

vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES 

RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE 

AFRONTA AO ART. 535, I E II, DO CPC/1973. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL ESSENCIAL À ATIVIDADE 

EMPRESARIAL. SUBMISSÃO. PRAZO DE SUSPENSÃO. MITIGAÇÃO. 

ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA 

DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. (…). 3. Deve 

ser excetuada a regra que prevê que o credor titular da posição de 

proprietário fiduciário de bem imóvel (Lei federal n. 9.514/97) não se 

submete aos efeitos da recuperação judicial, consoante disciplina o art. 

49, § 3º, da Lei 11.101/2005, quando o imóvel alienado fiduciariamente é 

aquele em que situada a própria planta industrial da sociedade empresária 

sob recuperação judicial, mostrando-se indispensável à preservação da 

atividade econômica da devedora, sob pena de obstrução da empresa e 

dos empregos ali gerados. Precedentes. 4. O prazo de suspensão das 

ações e execuções poderá ser ampliado para garantir a preservação da 

empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na 

posse da recuperanda. Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (AgInt no AREsp 1087323/SP, Rel. Ministro ANTONIO 

CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 

26/03/2020) Nesse ponto, vale dizer que o princípio da preservação da 

empresa não pode ser invocado como regra absoluta, a ponto de permitir 

a proteção indeterminada dos bens da sociedade empresária em 

recuperação judicial, sob pena de corromper o instituto da alienação 

fiduciária, violando direito de propriedade do credor fiduciário. No caso em 

análise, apesar da determinação do Juízo para obstar a consolidação da 

propriedade sobre tais imóveis, durante o stay period, como mencionado 

anteriormente, não houve pronunciamento específico sobre a 

essencialidade de tais bens para fins de flexibilização da regra inserta no 

art. 49, § 3º, da Lei 11.101/05. Desse modo, antes de pronunciar sobre a 

possibilidade de manutenção pela recuperanda na posse dos imóveis em 

questão, mesmo após escoado o stay period, deverá o administrador 

judicial manifestar sobre a essencialidade dos mesmos para continuidade 

das atividades empresariais da recuperanda. III – Do Pedido de 

Reconhecimento da Essencialidade dos Imóveis Matrivculados Sob o Nº 

70.631 E 94.048 e Pedido de Reconsideração da Decisão de Id. 28307346 

(Id. 31000290) Aduz a recuperanda que em manifestação de Id. nº 

24920340, relatou quanto à existência de uma Cédula de Crédito Bancário 

nº 0010.2295.731.0000772-49, firmada com a Caixa Econômica Federal, 

com garantia fiduciária sobre o imóvel matriculado sob o nº 70.631 do 2º 

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

bem como que ficou demonstrado que o bem em questão trata-se do 

escritório sede da recuperanda, desde 1981. Pugnou então pela 

declaração de essencialidade do imóvel em questão, com expedição de 

ofício ao respectivo Cartório para suspensão de qualquer medida de 

consolidação que a Caixa Econômica Federal venha a tomar. Alega, ainda, 

que firmou com o Banco Sicredi a Cédula de Crédito Bancário 

B60620962-0, na qual foi dado em garantia fiduciária o imóvel matriculado 

sob o nº 94.048 do 2º Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição 

Imobiliária de Cuiabá/MT; demonstrando, igualmente, tratar-se de SEDE da 

recuperanda, na modalidade extensão, onde se localiza depósito e 

estacionamento, anexos ao escritório central (matrícula nº 70.631). Afirma 

que em decisão de Id 28307346, este Juízo deferiu o pedido formulado 

pela credora fiduciária, Sicredi Ouro Verde/MT, autorizando o 

prosseguimento do procedimento de consolidação de propriedade do 

referido imóvel, em virtude do fim do stay period. Que após a decisão 

referia decisão, a recuperanda formulou pedido de reconsideração sob a 

alegação de essencialidade do bem para continuidade das atividades da 

empresa, razão pela qual reitera o pedido de reconsideração da decisão 

de Id. 28307346, para suspensão da referida consolidação. Pois bem, com 

relação ao imóvel matriculado sob o nº 70.631 do 2º Serviço Notarial e 

Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT, situado à Rua 15, 

S/N, Lote 20, Quadra R, Bairro Santa Marta, nesta Capital (Id. 17909897), 

consiste no local onde se encontra estabelecida a SEDE da recuperanda, 

desde maio de 1981, como se observa pela primeira alteração do Contrato 

Social (Id. 14455184). Destarte, não há como se perquirir acerca da 

essencialidade do referido bem para o desenvolvimento da atividade 

empresarial da recuperanda, o que dá amparo à relativização da aplicação 

da norma pertinente, a fim de fazer prevalecer os princípios que regem o 

instituto da recuperação judicial, com proteção da empresa em 

recuperação judicial que ainda cumpre sua função social (CF, art. 5º, 

XXIV, e 170, III). Tal entendimento, conforme já consignado anteriormente 

está em consonância com o posicionamento do colendo Superior Tribunal 

de Justiça (AgInt no AREsp 1087323/SP, REsp 1861934, AREsp 1643224). 

No que concerne ao imóvel matriculado sob o nº 94.048, do 2º Serviço 

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

verifica-se que este Juízo, em decisão anterior (Id. 28307346), acolheu o 

pedido formulado pela Sicredi Ouro Verde/MT, para permitir o 

prosseguimento do procedimento de consolidação de propriedade sobre o 

referido bem. Em virtude da referida decisão, a recuperanda manejou 

pedido de reconsideração (Id. 29137692), reiterado nesta oportunidade. 

Pois bem, seguindo a mesma linha de entendimento ora adotado, tenho que 

o pedido de reconsideração merece ser acolhido. Isso porque, apesar do 

Juízo ter determinado a manifestação do administrador judicial antes de 

analisar o pedido (Id. 21497718), como se infere da decisão de Id. 

28307346, o pedido da Sicredi Ouro Verde, foi deferido tão somente com 

fundamento no escoamento do prazo de blindagem, sem que se tenha 

sopesado acerca da essencialidade do bem para o desenvolvimento das 

atividades empresariais da recuperanda. Nesse ponto, vale destacar que 

o administrador judicial ao manifestar sobre a consolidação do imóvel em 

questão, registrado sob a matrícula nº 94.048 (Id. 22080549), concluiu 

pela sua possibilidade, alicerçado em alguns entendimentos 

jurisprudenciais, e levando em consideração que este Juízo determinou a 

suspensão dos atos de expropriação apenas enquanto perdurasse o 

prazo de blindagem. No entanto, na mesma manifestação, o administrador 

judicial também consignou o seguinte: “Destaca-se que o bem ora 
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discutido, trata-se de imóvel localizado ao lado da sede da empresa e que 

é utilizado para o armazenamento de materiais de construção, máquinas, 

ferramentas e veículos da empresa, conforme laudo de perícia prévia 

elaborado pelo perito e anexado aos autos (ID14604742 – ID 14605065) 

(…) Ainda, a utilização do referido imóvel pela empresa recuperanda pode 

ser conferida por meio dos registros fotográficos realizados por esta 

Administração Judicial nas vistorias in loco realizadas, anexados aos ID’S 

15549693, 15549699, 16804268, 18337192, 19336907, 20952823.” Ora, 

como se pode ver, o objeto da alienação fiduciária é imóvel que compõe a 

sede da sociedade empresária em processo de recuperação, utilizado por 

esta na sua atividade produtiva, razão pela qual é forçoso o 

reconhecimento de sua essencialidade para fins de mitigação da regra 

inserta no art. 49, § 3º, da Lei 11.101/05, admitindo-se a continuidade da 

suspensão das execuções individuais, mesmo após decorrido o stay 

period, em atendimento ao princípio da conservação da empresa, 

insculpido no art. 47 do citado Diploma legal. A todo exposto, deve-se 

acrescentar o disposto na recente Recomendação nº 63, de 31 de março 

de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre medidas para 

mitigação do impacto decorrente das medidas de combate à contaminação 

pelo novo coronavírus, causador da Covid-19, perfeitamente adequado ao 

caso em análise. Eis que, tal como dispõe o art. 6º, da mencionada 

Recomendação, os Juízos com competência para o julgamento de ações 

de recuperação empresarial e falência são orientados a avaliar “com 

especial cautela o deferimento de medidas de urgência, decretação de 

despejo por falta de pagamento e a realização de atos executivos de 

natureza patrimonial em desfavor de empresas e demais agentes 

econômicos em ações judiciais que demandem obrigações inadimplidas 

durante o período de vigência do Decreto Legislativo nº 6 de 20 de março 

de 2020, que declara a existência de estado de calamidade pública no 

Brasil em razão da pandemia do novo coronavírus Covid-19”. IV – Do 

Pedido para Expedição de Ofício à Secretaria de Estado de Fazenda de 

Mato Grosso para que Efetuar o Pagamento por Serviços Prestados (Id. 

29968479) Aduz a recuperanda que foi instaurado Processo 

Administrativo nº 365758/2016, pela Secretaria de Estado de Fazenda de 

Mato Grosso, para apuração de inexecução contratual relacionado ao 

Termo de Contrato nº 084/2011/SENF/SEFAZ, firmado entre a SEFAZ e 

Conenge Construção Civil LTDA, cujo objeto trata-se de “Contratação de 

empresa especializada para construção da primeira etapa do Edifício que 

abrigará a área de tecnologia da informação e outras unidades da 

Secretaria de Estado de Fazenda”. Que no Relatório Final proferido pela 

Comissão de Apuração de Infração de Fornecedores – CAIF da 

SEFAZ/MT, concluiu-se que resta pendente de pagamento à Conenge a 

importância de R$ 178.920,82, referente à 13ª medição, tratando-se de 

valor devido por serviços executados para a administração pública. 

Afirmando que a SEFAZ/MT em criando empecilhos para pagamento da 

recupeanda, ante a circunstância desta não ter como apresentar as 

certidões trabalhistas, tributárias e de falência e recuperação judicia, 

requer seja oficiado à Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso 

para que esta proceda ao pagamento devido à empresa Conenge 

Construção Civil Ltda, no importe de R$ 178.920,82, sem a exigência de 

Certidão Negativa de Débitos Tributários e Trabalhistas e Certidão de 

Falência e Recuperação Judicial. Pois bem, a retenção do pagamento à 

recuperanda por serviços já prestados contraria os princípios norteadores 

do instituto da recuperação judicial, mormente ante a circunstância de que 

a empresa em crise necessita da contraprestação para complementar seu 

fluxo de caixa e dar continuidade às suas atividades. Ademais, a retenção 

do pagamento dos valores pelos serviços já executados pela 

recuperanda, configura enriquecimento ilícito da administração pública e 

viola o princípio da legalidade, tendo em vista que não consta tal 

modalidade de sanção no do artigo 87, da Lei 8.666/93. Desse modo, as 

exigências dos entes contratantes acerca da certidão negativa de débitos, 

contraria o processo recuperatório, que tem por objetivo viabilizar a 

superação da situação de crise econômico-financeira da empresa 

devedora, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego 

dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a 

preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade 

econômica. Aliás, ao apreciar caso semelhante, o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça já se posicionou no seguinte sentido, in verbis: 

“DIREITO EMPRESARIAL, TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO 

ESPECIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 

E MONTAGEM DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS DE PRODUÇÃO DE 

PETRÓLEO E GÁS NATURAL COM A PETROBRAS. PAGAMENTO DO 

SERVIÇO PRESTADO. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO 

NEGATIVA DE DÉBITO DA EMPRESA PRESTADORA DOS SERVIÇOS. 

IMPOSSIBILIDADE. SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ARTS. 52 E 

57 DA LEI N. 11.101/2005 (LF) E ART. 191-A DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO 

NACIONAL (CTN). INOPERÂNCIA DOS MENCIONADOS DISPOSITIVOS. 

INEXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA A DISCIPLINAR O PARCELAMENTO DA 

DÍVIDA FISCAL E PREVIDENCIÁRIA DE EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. 1. O art. 47 serve como um 

norte a guiar a operacionalidade da recuperação judicial, sempre com 

vistas ao desígnio do instituto, que é "viabilizar a superação da situação 

de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção 

da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos 

credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função 

social e o estímulo à atividade econômica". 2. Segundo entendimento 

exarado pela Corte Especial, em uma exegese teleológica da nova Lei de 

Falências, visando conferir operacionalidade à recuperação judicial, é 

desnecessário comprovação de regularidade tributária, nos termos do art. 

57 da Lei n. 11.101/2005 e do art. 191-A do CTN, diante da inexistência de 

lei específica a disciplinar o parcelamento da dívida fiscal e previdenciária 

de empresas em recuperação judicial (REsp 1187404/MT, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/06/2013, DJe 

21/08/2013). 3. Dessarte, o STJ, para o momento de deferimento da 

recuperação, dispensou a comprovação de regularidade tributária em 

virtude da ausência de legislação específica a reger o parcelamento da 

dívida fiscal e previdenciária de empresas em recuperação judicial. Nessa 

linha de intelecção, por óbvio, parece ser inexigível, pelo menos por 

enquanto, qualquer demonstração de regularidade fiscal para as 

empresas em recuperação judicial, seja para continuar no exercício de 

sua atividade (já dispensado pela norma), seja para contratar ou continuar 

executando contrato com o Poder Público. 4. Na hipótese, é de se 

ressaltar que os serviços contratados já foram efetivamente prestados 

pela ora recorrida e, portanto, a hipótese não trata de dispensa de 

licitação para contratar com o Poder Público ou para dar continuidade ao 

contrato existente, mas sim de pedido de recebimento dos valores pelos 

serviços efetiva e reconhecidamente prestados, não havendo falar em 

negativa de vigência aos artigos 52 e 57 da Lei n. 11.101/2005. 5. 

Malgrado o descumprimento da cláusula de regularidade fiscal possa até 

ensejar, eventualmente e se for o caso, a rescisão do contrato, não 

poderá haver a retenção de pagamento dos valores devidos em razão de 

serviços já prestados. Isso porque nem o art. 87 da Lei n. 8.666/1993 nem 

o item 7.3. do Decreto n. 2.745/1998, preveem a retenção do pagamento 

pelo serviços prestados como sanção pelo alegado defeito 

comportamental. Precedentes. 6. Recurso especial a que se nega 

provimento. (STJ, REsp 1173735 / RN, Relator: Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 22/04/2014, Data da Publicação/Fonte: 

DJe 09/05/2014)”. Sendo assim, cabe à SEFAZ/MT, juntamente com os 

demais credores, participar do esforço de manter a atividade econômica e 

comercial desenvolvida pela empresa, pois a manutenção da recuperanda 

produzirá dividendos sociais e financeiros, beneficiando a própria 

Fazenda Nacional que poderá continuar arrecadando novos tributos. 

Desse modo, deve ser deferido o pedido formulado pela recuperanda para 

que seja oficiado à Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso para 

que proceda ao pagamento devido à recuperanda, sem exigência de 

Certidão Negativa de Débitos Tributários e Trabalhistas e/ou Certidão de 

Falência e Recuperação Judicial. Da Parte Dispositiva: Isto posto, passo a 

fazer as seguintes deliberações: 1) INDEFIRO O PEDIDO para liberação de 

valores retidos para pagamento de créditos extraconcursais – ID. 

24920340 e 31000290) 1.1) Considerando que a questão já foi deliberada, 

revogo o item “IX” da decisão de Id. 28307346, bem como deixo de 

determinar a remessa dos autos para manifestar sobre o referido pedido, 

uma vez que não há necessidade de intervenção ministerial sobre questão 

dessa natureza. 2) INTIME-SE O ADMINISTRADOR JUDICIAL para que, no 

prazo de 10 (dez) dias úteis, manifeste-se sobre imóveis registrados sob 

as matrículas 87.710, 87.711, 87.712, 87.713, 87.714, 87.715, 87.716, 

87.717, 87.718, 87.719, 87.720, 87.727, 87.728, 87.729, 87.730, 87.731, e 

87.732, relatando sobre eventual essencialidade dos referidos bens ao 

desenvolvimento da atividade empresarial da Recuperanda. 2.1) Com a 

manifestação, voltem-se os autos conclusos para análise do pedido 

constante no item “2”, da petição de Id. 31000290, para suspensão ou 

cancelamento das medidas de consolidação da propriedade adotadas pelo 

credor fiduciário, Banco Sicoob. 3) Reconheço a essencialidade do imóvel 

registrado sob a matrícula nº 70.631, do 2º Serviço Notarial e Registral da 
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1ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT, objeto de garantia fiduciária em 

favor da Caixa Econômica Federal. 3.1) Declaro igualmente essencial para 

o desenvolvimento da atividade empresarial da Recuperanda o imóvel 

registrado sob a matrícula nº 94.048, do 2º Serviço Notarial e Registral da 

1ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT, objeto de garantia fiduciária em 

favor do Banco Sicredi. 3.2) Em consequência, dado o reconhecimento da 

essencialidade de tais bens, determino a suspensão ou o cancelamento 

de medidas adotadas para a consolidação da propriedade sobre tais 

imóveis, mesmo decorrido o stay period. 3.3) Para tanto, determino que o 

Sr. Gestor Judiciário expeça ofícios aos respectivos Cartórios de Registro 

de Imóveis. 4) DEFIRO O PEDIDO formulado pela recuperanda para 

determinar que a SEFAZ/MT proceda ao pagamento à Recuperanda por 

serviços já prestados, segundo medição aprovada (R$ 178.920,82), se 

outro motivo não houver para a retenção, ou comprove que o pagamento 

já foi realizado, bem como para que não condicione o pagamento pelos 

serviços prestados à apresentação de qualquer certidão negativa, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis. 4.1) Os ofícios deverão ser expedidos 

pelo Gestor Judiciário e entregues aos advogados da recuperada para 

seu efetivo cumprimento, com posterior comprovação nos autos. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de abril de 

2020. Anglizey Solivan de Oliveira Juíza de Direito
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CLEIDEANE JESUS DA SILVA (AUTOR(A))

DANIEL REINALDO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RÉUS AUSENTES, INOMINADOS E TERCEIROS INTERESSADOS CITADOS 

POR EDITAL (REU)

VITORINO (REU)

MAGAIVER (REU)

OUTROS (REU)

SÉRGIO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 2ª VARA CÍVEL - VARA ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 Certidão PROCESSO: 

1016244-51.2018.8.11.0041 Certifico que, impulsiono o feito para intimar a 

parte autora que, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar desta intimação, 

remeta a secretaria deste juízo o resumo da petição inicial, via e-mail 

cb.2civel@tjmt.jus.br, em mídia digital, em formato word, para expedição 

do edital para publicação no órgão oficial, bem como em jornal local. .

Ato Ordinatório Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE

Processo Número: 1000231-06.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL VIEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL DOS SANTOS FELIX (REU)

 

CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos da normatização vigente, 

procedo à intimação da Parte Autora para, no prazo de 5 dias, se 

manifestar sobre a diligencia negativa. Nada mais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011963-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO JOSE ALVARES RUBIAO (AUTOR(A))

CHRISTOPHER ANDREW WOOLLEY (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS OAB - MT17803-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORI JORGE POLLES (REU)

FRANQUE RONALDO DOS ANJOS (REU)

PAULO SERGIO TONETTA (REU)

JOSE NUNES DOS SANTOS (REU)

ABIDIAS JOSE DE OLIVEIRA (REU)

IEZO SILAS CAPPELLI (REU)

FRANCISCO DOS SANTOS DE OLIVEIRA (REU)

VAGNER GASTAO CAPELLI (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1011963-18.2019.8.11.0041. AUTOR(A): LUCIANO JOSE ALVARES 

RUBIAO, CHRISTOPHER ANDREW WOOLLEY REU: VAGNER GASTAO 

CAPELLI, IEZO SILAS CAPPELLI, NORI JORGE POLLES, PAULO SERGIO 

TONETTA, FRANQUE RONALDO DOS ANJOS, ABIDIAS JOSE DE 

OLIVEIRA, JOSE NUNES DOS SANTOS, FRANCISCO DOS SANTOS DE 

OLIVEIRA Vistos etc. Dê-se cumprimento ao r. decisum proferido pelo 

Juízo ad quem, que ora anexo, remetendo-se os autos à Comarca de 

Colniza, conforme a decisão lançada no id. n. 19189518. Intime-se. 

Cientifique-se o MPE. Às providências. Cuiabá, data registrada no sistema. 

(assinado digitalmente) Carlos Roberto Barros de Campos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1036930-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS PEREIRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE JOÃO SANTIN (EMBARGADO)

ARMELINDA ANGELA SANTIN (EMBARGADO)

ÂNGELA KEMZIA SANTIN (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1036930-98.2017.8.11.0041. EMBARGANTE: LUIS PEREIRA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ÂNGELA KEMZIA SANTIN EMBARGADO: 

ESPÓLIO DE JOÃO SANTIN, ARMELINDA ANGELA SANTIN Vistos, 

Infere-se dos autos que, conforme explanado no ofício colacionado no id. 

n. 31333537, a "sentença" lançada no id. n. 31295094 fora assinada pelo 

Magistrado que atua em substituição neste Juízo. Em que pese reste 

mencionado no expediente que a referida sentença tenha sido minutada 

pela assessoria; no caso, impende consignar que decisum desse jaez 

consubstancia construção elaborativa spont propria que é acondicionada 

em pasta exclusiva, até que o cotejo judicial reste finalizado. Portanto, a 

“sentença” lançada era mera peça bruta em estágio de lapidação. 

Sobrepuja-se que o presente feito encontrava-se concluso em minha 

lotação para que fosse proferida sentença, cuja composição estava 

sendo alinhavada com a devida acuidade, haja vista a complexidade que o 

caso demanda. Além disso, este magistrado está em atividade judicante 

consuetudinária, bem como não se deu por suspeito ou impedido no 

decorrer do processo. Destarte, não há razões para que o substituto no 

escalonamento legal atuasse no presente processo; motivo pelo qual 

entendo que realmente não passou de um lapso, de um simples error in 

procedendo sem má-fé. Superadas tais considerações, CHAMO O FEITO 

À ORDEM para tornar NULA a sentença lançada no id. n. 31295094, eis 

que assinada por Juízo incompetente. A teor do art. 1º do Provimento nº. 
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004/2008/CM e art. 1ª da Resolução nº. 06/2014/TP, esta Especializada foi 

criada com a competência exclusiva para processar e julgar ações que 

envolvam conflitos possessórios coletivos, como é o caso dos autos, 

senão vejamos: Art. 1º do Provimento nº. 004/2008/CM (...) III – a 7ª Vara 

Criminal passa a ser denominada Vara Especializada em Direito Agrário, 

ficando com competência exclusiva para processar e julgar ações que 

envolvam conflitos fundiários coletivos (art. 82, III, CPC) dentro do Estado 

de Mato Grosso, independentemente do local do litígio, nos termos do art. 

126 da Constituição Federal. Art. 1º. Resolução nº. 006/2014/TP: Atribuir à 

Vara Especializada de Direito Agrário as seguintes competências: 

Processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários/agrários 

Coletivos dentro do Estado de Mato Grosso, independentemente do local 

do litígio, nos termos do art. 126 da Constituição Federal, e ações que lhe 

são conexas, assim como os processos que envolvam conflitos 

possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá, 

excluindo da competência o processo e julgamento dos crimes praticados 

em decorrência dos conflitos agrários ou com elas relacionados. 

Destaquei. Em que pese todos os Juízes serem revestidos de jurisdição, 

cada magistrado deve agir dentro do limite que lhe é devido para julgar 

uma determinada causa. A esta parcela de jurisdição atribui-se a 

competência. Portanto, tendo em vista que a competência para processar 

e julgar a presente demanda é desta Especializada, torno NULA a 

"sentença" lançada no id. n. 31295094 e mantenho os autos conclusos 

para julgamento. Intime-se. Às providências. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. (assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE 

CAMPOS Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026357-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NARCISO MIRANDA CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

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

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

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

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

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1042392-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

Recurso de Apelação apresentado tempestivamente pela parte 

REQUERIDA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031454-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMYLLANNY APARECIDA PEREIRA BASILO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

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

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

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

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

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023306-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY HENRIQUE LANZA LUCIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

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

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

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

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

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

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

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026669-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARE-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT4635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

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

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

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

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

Mandado(s) de Citação a ser(em) expedido(s). Deverá ser emitida a guia 

de recolhimento de diligência pelo site do TJMT, devendo ser a referida 

guia devidamente juntada aos autos com o seu respectivo comprovante de 

pagamento. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040314-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IURY JOAQUIM FERREIRA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

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

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

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

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 
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PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

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

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

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

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051348-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA RODRIGUES DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

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

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

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

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

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

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022633-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE DA SILVA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

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

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

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

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

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

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

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025991-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

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

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

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

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

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

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

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

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

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021275-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DA SILVA BENEVIDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

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

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

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

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

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

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

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010018-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDSEY NUNES QUIRINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

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

Petição de Pagamento Voluntário postulando o que entenderem de direito. 

Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002589-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ALBERTO BARBOSA MULLER (REQUERENTE)

LEDA MARIA COELI TORRES MULLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBSON TEIXEIRA RAIMUNDO OAB - MT20192/O (ADVOGADO(A))

ANA GABRIELA SALCI GARCIA OAB - MT14653-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002589-41.2020.8.11.0041 Autor: 

FERNANDO ALBERTO BARBOSA MULLER e outros Réu: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Trata-se de ação de cumprimento de sentença 

proposta por Fernando Alberto Barbosa Muller e Leda Maria Coeli Torres 

Muller em desfavor do Banco Bradesco, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Afirma os requerentes que a decisão foi extinta sem 

apreciação do mérito transitado em julgado, os quais requerem a 

distribuição por dependência. Alegam que a Ação ordinária tinha como 

finalidade efetuar a revisão do “Instrumento Particular de Compra e Venda, 

Mutuo Pacto Adjeto de Hipoteca e Outras Avenças”. Diante disso, alegam 

restando pendente a devida liquidação de sentença, em razão, de 

observar as modificações feitas ao contrato, requerendo então, o valor de 

R$ 10.842,22 (dez mil oitocentos e quarenta e dois reais e vinte e dois 

centavos) de saldo a ser pago pelo requerido. Com a inicial, vieram os 

documentos. É o necessário relato. Fundamento e Decido. Destaco que o 

presente Cumprimento de Sentença possui as mesmas partes, bem como, 

os mesmos pedidos do Cumprimento de Sentença em tramite na Terceira 

Vara Cível, decorrente de Ação ordinária de Revisão Contratual de 

n°488-78.2002.811.0041 (código n° 53761). Com relação à distribuição por 

dependência, friso salientar que o Código de Processo Civil de 2015 adota 
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o Princípio do Sincretismo Processual reconhecendo as atividades 

cognitivas e executivas realizadas no mesmo processo, com o intito da 

celeridade processual, sobretudo no que se refere à execução da 

sentença. Dessa forma, as modificações para a aplicabilidade ao Princípio 

do Sincretismo Processual, advêm do fato da celeridade processual e 

eficiência, como também na eliminação da figura do processo autônomo de 

execução. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS AGRÁRIOS. 

CAUTELAR ANTECEDENTE. CONVERSÃO PARA RESCISÃO E 

INDENIZAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. POSSIBILIDADE DE 

CONVERSÃO. ART. 308 DO NCPC. SINCRETISMO PROCESSUAL. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. Requerimento da parte agravada para a 

conversão da ação cautelar em rescisão de contrato com pedido 

indenizatório. A parte agravante peticionou nos autos sem qualquer 

insurgência quanto a intempestividade da petição. Circunstâncias dos 

autos que autorizam a manutenção da decisão agravada.Conversão. 

Possibilidade. Com relação ao processo cautelar antecedente, o caput do 

art. 308 previu a possibilidade de o processo cautelar ser convertido em 

processo principal. A nova regra determina que a medida cautelar seja 

requerida no mesmo processo em que pleiteada a tutela final, pondo fim à 

dicotomia processo acessório-principal no âmbito da tutela cautelar. O 

sincretismo processual foi então ampliado, pois poderá haver num mesmo 

processo cognição, cumprimento de sentença e medidas provisórias 

cautelares. Inexistindo prejuízo às partes, o processo atende aos 

princípios de instrumentalidade, celeridade e economia processual, 

encontrando-se de acordo com a norma inscrita no artigo 5º, LXXVIII, da 

Constituição Federal. NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO.(Agravo de Instrumento, Nº 70082590209, Décima Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado 

em: 04-11-2019) (TJ-RS - AI: 70082590209 RS, Relator: Giovanni Conti, 

Data de Julgamento: 04/11/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de 

Publicação: 07/11/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS 

AGRÁRIOS. CAUTELAR ANTECEDENTE. CONVERSÃO PARA RESCISÃO E 

INDENIZAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. POSSIBILIDADE DE 

CONVERSÃO. ART. 308 DO NCPC. SINCRETISMO PROCESSUAL. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. Requerimento da parte agravada para a 

conversão da ação cautelar em rescisão de contrato com pedido 

indenizatório. A parte agravante peticionou nos autos sem qualquer 

insurgência quanto a intempestividade da petição. Circunstâncias dos 

autos que autorizam a manutenção da decisão agravada.Conversão. 

Possibilidade. Com relação ao processo cautelar antecedente, o caput do 

art. 308 previu a possibilidade de o processo cautelar ser convertido em 

processo principal. A nova regra determina que a medida cautelar seja 

requerida no mesmo processo em que pleiteada a tutela final, pondo fim à 

dicotomia processo acessório-principal no âmbito da tutela cautelar. O 

sincretismo processual foi então ampliado, pois poderá haver num mesmo 

processo cognição, cumprimento de sentença e medidas provisórias 

cautelares. Inexistindo prejuízo às partes, o processo atende aos 

princípios de instrumentalidade, celeridade e economia processual, 

encontrando-se de acordo com a norma inscrita no artigo 5º, LXXVIII, da 

Constituição Federal. NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO.(Agravo de Instrumento, Nº 70082590209, Décima Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado 

em: 04-11-2019) (TJ-RS - AI: 70082590209 RS, Relator: Giovanni Conti, 

Data de Julgamento: 04/11/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de 

Publicação: 07/11/2019) No caso em tela, para a efetivação dos preceitos 

contidos nas sentenças civis condenatórios é realizado no bojo do 

processo principal, sendo, portanto, o ajuizamento da presente demanda a 

via eleita inadequado. ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 330 caput do 

CPC/2015, INDEFIRO a PETIÇÃO INICIAL, diante da observância do princípio 

do sincretismo processual. Portanto, com fulcro no art. 485, I do CPC/2015, 

JULGO EXTINTO O FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. Sem custas. 

P.I.C. Data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1054657-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS BEDIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1054657-02.2019.8.11.0041 Autor: LUIZ 

CARLOS BEDIN Réu: Aguas Cuiabá S/A A pauta de audiências para a 

realização das conciliações junto ao CEJUSC ficará sobrecarregada pelo 

fato das circunstancia da pandemia que nosso país está passando, ou 

seja, poderá levar mais de seis meses para a sua realização, para só 

então iniciar-se o prazo para defesa. Tal discrepância de tempo só se 

justificaria se a porcentagem de acordos nas audiências de conciliação 

fosse elevada. Contudo, não é essa a realidade. Desde a entrada em vigor 

do novo CPC, a porcentagem de acordos realizados em audiências não 

mínimas. Assim sendo, a experiência mostrou que a designação de 

conciliação prolonga a vida do processo, em desacordo com o artigo 4º do 

CPC: "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral 

do mérito, incluída a atividade satisfativa". Saliento que tal medida não 

prejudica as partes que poderão realizar acordos extrajudicialmente a 

qualquer momento, trazendo-os aos autos. Dessa forma, determino 

CITAÇÃO da parte requerida, para que apresente sua contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059185-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO RICARDO BIGUELINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA SANTOS OAB - MT216470-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1059185-79.2019.8.11.0041 Autor: DIOGO 

RICARDO BIGUELINI Réu: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A A pauta de audiências para a realização das conciliações 

junto ao CEJUSC ficará sobrecarregada pelo fato das circunstancia da 

pandemia que nosso país está passando, ou seja, poderá levar mais de 

seis meses para a sua realização, para só então iniciar-se o prazo para 

defesa. Tal discrepância de tempo só se justificaria se a porcentagem de 

acordos nas audiências de conciliação fosse elevada. Contudo, não é 

essa a realidade. Desde a entrada em vigor do novo CPC, a porcentagem 

de acordos realizados em audiências não mínimas. Assim sendo, a 

experiência mostrou que a designação de conciliação prolonga a vida do 

processo, em desacordo com o artigo 4º do CPC: "as partes têm o direito 

de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a 

atividade satisfativa". Saliento que tal medida não prejudica as partes que 

poderão realizar acordos extrajudicialmente a qualquer momento, 

trazendo-os aos autos. Dessa forma, determino CITAÇÃO da parte 

requerida, para que apresente sua contestação, no prazo de 15(quinze) 

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

Martins Ferreira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056003-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASCIELE GOMES MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIA DE PAULA VITORINO OAB - MT24802/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1056003-85.2019.8.11.0041 Autor: 

CASCIELE GOMES MARTINS Réu: TIM CELULAR S.A. A pauta de 

audiências para a realização das conciliações junto ao CEJUSC ficará 

sobrecarregada pelo fato das circunstancia da pandemia que nosso país 

está passando, ou seja, poderá levar mais de seis meses para a sua 

realização, para só então iniciar-se o prazo para defesa. Tal discrepância 

de tempo só se justificaria se a porcentagem de acordos nas audiências 

de conciliação fosse elevada. Contudo, não é essa a realidade. Desde a 

entrada em vigor do novo CPC, a porcentagem de acordos realizados em 

audiências não mínimas. Assim sendo, a experiência mostrou que a 

designação de conciliação prolonga a vida do processo, em desacordo 

com o artigo 4º do CPC: "as partes têm o direito de obter em prazo 
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razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". 

Saliento que tal medida não prejudica as partes que poderão realizar 

acordos extrajudicialmente a qualquer momento, trazendo-os aos autos. 

Determino que a secretaria proceda a HABILITAÇÃO do advogado da 

parte requerida. Após, intime-se a parte requerida, para que apresente 

sua contestação, no prazo de 15(quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1051697-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SISPRO S/A SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO EDUARDO GOMES SAYAO LOBATO OAB - RS28362 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1051697-73.2019.8.11.0041 Autor: SISPRO 

S/A SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO Réu: HOSPITAL JARDIM 

CUIABA LTDA - ME Trata-se ação Monitória, assim, por reputar presentes 

os requisitos legais (CPC, arts. 700 e 701), defiro a expedição de mandado 

para determinar que a parte demandada pague à parte autora a quantia 

pleiteada, no prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da obrigação e o 

pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa 

(CPC, art. 701), ficando a parte requerida isenta do pagamento das custas 

processuais na hipótese de oportuno cumprimento do mandado (CPC, art. 

701, § 1º). Consigne-se no mandado que, não havendo cumprimento e não 

oferecidos embargos no prazo de cumprimento, constituir-se-á o título 

executivo judicial (CPC, art. 701, § 2º). Consigne-se no mandado, ainda, 

que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte autora e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento do valor) da execução, 

acrescido de custas e de honorários de advogado, a parte devedora 

poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por 

cento ao mês (CPC, art. 701, § 5º c. c. art. 916). Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008453-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO SAWAMURA DE SIQUEIRA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

GALILEU ZAMPIERI OAB - MT11574-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEIDE APARECIDA GRANELLA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO OAB - MT9098-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008453-65.2017.8.11.0041 Autor: LUIS 

FERNANDO SAWAMURA DE SIQUEIRA - ME Réu: NEIDE APARECIDA 

GRANELLA A pauta de audiências para a realização das conciliações 

junto ao CEJUSC ficará sobrecarregada pelo fato das circunstancia da 

pandemia que nosso país está passando, ou seja, poderá levar mais de 

seis meses para a sua realização, para só então iniciar-se o prazo para 

defesa. Tal discrepância de tempo só se justificaria se a porcentagem de 

acordos nas audiências de conciliação fosse elevada. Contudo, não é 

essa a realidade. Desde a entrada em vigor do novo CPC, a porcentagem 

de acordos realizados em audiências não mínimas. Assim sendo, a 

experiência mostrou que a designação de conciliação prolonga a vida do 

processo, em desacordo com o artigo 4º do CPC: "as partes têm o direito 

de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a 

atividade satisfativa". Saliento que tal medida não prejudica as partes que 

poderão realizar acordos extrajudicialmente a qualquer momento, 

trazendo-os aos autos. Determino que a secretaria proceda a 

HABILITAÇÃO do advogado da parte requerida Após, intime-se a parte 

requerida, para que apresente sua contestação, no prazo de 15(quinze) 

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

Martins Ferreira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1054883-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA RODRIGUES ROCHA TALHARTE (REQUERENTE)

VAGNER RAYMUNDO TALHARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER RAYMUNDO TALHARTE OAB - MT26523/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GINCO URBANISMO LTDA (REQUERIDO)

PRIMOR DAS TORRES INCORPORACOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA LUIZA FERRO BRAZ OAB - MT25882/O (ADVOGADO(A))

ADRIANA MAIA ARRUDA OAB - MT23605/O (ADVOGADO(A))

MARCELO DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - MT11020/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1054883-07.2019.8.11.0041 Autor: 

MARIANA RODRIGUES ROCHA TALHARTE e outros Réu: GINCO 

URBANISMO LTDA e outros A pauta de audiências para a realização das 

conciliações junto ao CEJUSC ficará sobrecarregada pelo fato das 

circunstancia da pandemia que nosso país está passando, ou seja, 

poderá levar mais de seis meses para a sua realização, para só então 

iniciar-se o prazo para defesa. Tal discrepância de tempo só se justificaria 

se a porcentagem de acordos nas audiências de conciliação fosse 

elevada. Contudo, não é essa a realidade. Desde a entrada em vigor do 

novo CPC, a porcentagem de acordos realizados em audiências não 

mínimas. Assim sendo, a experiência mostrou que a designação de 

conciliação prolonga a vida do processo, em desacordo com o artigo 4º do 

CPC: "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral 

do mérito, incluída a atividade satisfativa". Saliento que tal medida não 

prejudica as partes que poderão realizar acordos extrajudicialmente a 

qualquer momento, trazendo-os aos autos. Determino que a secretaria 

proceda a HABILITAÇÃO do advogado da parte requerida. Após, 

intimem-se as Partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando-as, sob pena de indeferimento, em 15 (quinze) dias. 

Com estas providências, voltem-me conclusos para sanear os autos, ou 

se for o caso, julgar antecipadamente a lide. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1053787-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON PEREIRA MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO OAB - MT10826-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S.A. (REU)

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

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

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

REQUERENTE, através de seu(s) advogado(s) e via sistema/DJE, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, retire, via sistema o Ofício nº 302/2020 

(Id.31334406) encaminhando-o ao SPC, juntando aos autos o comprovante 

de seu protocolo. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026373-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL LUCAS COSTA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

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

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

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

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

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

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

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017144-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS GOMES DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

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

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

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

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

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

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

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

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016450-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE DE JESUS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

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

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

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

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

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

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

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022503-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLAUBER GONCALVES DE LIMA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

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

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

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

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

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022391-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDO DORCELINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

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

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

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

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

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

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

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

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

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031229-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO LIMA TORRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

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

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

Recurso de Apelação apresentado tempestivamente pela parte 

REQUERIDA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005118-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS MARTINS GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

GISELLE JOVELINA DIAS DE CARVALHO OAB - MT9909-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

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

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

Petição do Perito Judicial - Id. 31339680 - postulando o que entenderem de 

direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033955-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

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

 

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

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

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

Recurso de Apelação apresentado tempestivamente pela parte 

REQUERIDA. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1061321-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LAURINDA GAVINO DAMIANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1061321-49.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIA LAURINDA GAVINO DAMIANI REQUERIDO: UNIMED 

FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA Vistos etc., 

Intime-se a requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca 

da petição de ID. 29275656. Decorrido o prazo, voltem os autos 

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

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036233-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

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

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

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

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

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

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

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

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

encontra. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016961-92.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEANE CARLA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016961-92.2020.8.11.0041. AUTOR: 

GEANE CARLA LEITE REU: SEGURADORA LÍDER Vistos etc., A parte 

autora requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária 

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

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

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

hipossuficiência, devendo trazer aos autos documentação comprobatória 

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

CTPS e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento. 

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

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011460-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON SANTOS DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011460-60.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: EDSON SANTOS DE MORAIS REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc., Cite-se e intime-se a parte 

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

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 28/08/2020, às 

10h15min, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da 

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

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

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

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

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

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

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

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

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016634-50.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KETTE NAGLE SILVA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016634-50.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

KETTE NAGLE SILVA DO NASCIMENTO REU: PORTO SEGURO 

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

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

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 28/08/2020, às 

9h15min, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

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

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

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

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 
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334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

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

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

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

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016798-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSON FREITAS DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016798-15.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

DENILSON FREITAS DE LIMA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

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

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

vistas à conciliação designada para o dia 03/08/2020, às 11h00min, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

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

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

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

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

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016818-06.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR SOUZA FREIRE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016818-06.2020.8.11.0041. AUTOR: 

AUGUSTO CESAR SOUZA FREIRE REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

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

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

vistas à conciliação designada para o dia 28/08/2020, às 10h00min, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

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

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

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

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

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019118-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE APARECIDA NUNES ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

 

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

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

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

Recurso de Apelação apresentado tempestivamente pela parte 

REQUERIDA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035440-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CX CONSTRUCOES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES OAB - MT6668-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO SUSSAI (REU)

TRADEINVEST INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA GASPARINI RODRIGUES OAB - SP268989 (ADVOGADO(A))

EDERSON FERNANDO RODRIGUES OAB - SP336730 (ADVOGADO(A))

 

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

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

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

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS TEMPESTIVAMENTE postulando 

o que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010990-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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G. V. S. D. S. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANA BENEDITA SOARES DA SILVA OAB - 689.465.701-72 

(REPRESENTANTE)

REGINA DA SILVA MONTEIRO OAB - MT10517-O (ADVOGADO(A))

BRUNA RAFAELLE MONTEIRO SABINO OAB - MT16082-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO: 1010990-34.2017.8.11.0041 REQUERENTE: Gabrielly Vitoria 

Soares da Silva Oliveira REPRESENTANTE: Jana Benedita Soares da Silva 

REQUERIDA: Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico Flávio 

Ribeiro de Mello, perito médico nomeado nos autos, vem a presença de 

Vossa Excelência com acato e respeito, informar, conforme determinado, 

a data para realização do exame pericial para o dia 09 de julho de 2020 às 

14:30h no endereço situado a Av. das Flores 843, sala 11, 1º andar, bloco 

anexo de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, bairro Jardim Cuiabá 

(entrada pela Rua das Dálias). Email: flavioperito@gmail.com Telefones 

3025 3060 e 99223 7073. CRM/MT 967 Perito Oficial Médico Legista 

Especialista em Medicina Legal e Perícia Médica pela AMB/CFM

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039914-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GREY ANDERSON MESSIAS DA HORA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

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

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

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

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

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

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

encontra. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020631-80.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME DE CAMPOS BORGES RANGEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT4729-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

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

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

deverão indicar as provas que pretendam produzir, justificando-as, sob 

pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020600-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BONO PNEUS FRANQUIA LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IAN OLIVEIRA DE ASSIS OAB - SP251039 (ADVOGADO(A))

EDUARDO PIERRE TAVARES OAB - SP145125 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS VICTOR SATIRO DOS REIS (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020600-89.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

BONO PNEUS FRANQUIA LTDA. REU: CARLOS VICTOR SATIRO DOS REIS 

Vistos. Procedida à busca de endereço via sistema BACENJUD, conforme 

extrato em anexo. Intime-se a parte exequente para requerer o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035483-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO CESAR VIEIRA DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO OAB - MT12073-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ULISSES FITIPALDI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1035483-07.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CAIO CESAR VIEIRA DE FREITAS EXECUTADO: ULISSES FITIPALDI Vistos, 

etc. Procedida à penhora via sistema BACENJUD, conforme extrato em 

anexo, a qual restou infrutífera. Manifeste-se a parte exequente acerca do 

prosseguimento do feito, indicando bens passíveis de penhora, no prazo 

de 10 (dez) dias. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1051697-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SISPRO S/A SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO EDUARDO GOMES SAYAO LOBATO OAB - RS28362 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME (REU)

 

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

impulsiono estes autos a fim de proceder a intimação da PARTE 

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

05 (cinco) dias, se manifeste acerca da Correspondência devolvida e 

juntada ao feito no Id. 29688552, requerendo o que entender de direito. 

Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1025702-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CORREIA CARRASCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO: 1025702-29.2017.811.0041 REQUERENTE: Tatiane Correia 

Carrascar REQUERIDO: Porto Seguro Cia de Seguros Flávio Ribeiro de 

Mello, perito médico nomeado nos autos, vem a presença de Vossa 

Excelência com acato e respeito informar a data para realização do exame 

pericial para o dia 07 de julho às 14:30h no endereço situado a Av. das 

Flores 843, sala 11, 1º andar, bloco anexo de consultórios do Hospital 

Jardim Cuiabá, bairro Jardim Cuiabá (entrada pela Rua das Dálias). Email: 

flavioperito@gmail.com Telefones 3025 3060 e 99223 7073.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035151-11.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 162, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo as partes ser intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência 

inteiro teor da petição do perito judicial de Id. 31357649, bem como, do 

agendamento da data para a instalação dos trabalhos periciais e Vistoria 

Técnica, consoante documento anexo. Data: 18/08/2020 Horário: 09:00 

horas ás 17:30 horas. Local: Rua C, 33, QD-03, R. Milton Figueiredo 

MATRÍCULA: 458815-0 HIDRÔMETRO: Y14S638764. Obs: - O perito 

solicita a apresentação pelas partes dos seguintes documentos: Parte 

Requerida apresente aos Autos os documentos abaixo listados: I. 

Histórico da matrícula 458815-0 desde a abertura da matrícula; II. Histórico 

de faturas registrado na matrícula 458815-0 desde a abertura; III. Todas as 

ordens de serviços registradas na matrícula 458815-0; IV. Termos de 

acordos firmados entre as partes e comprovante de recebimento do 

débito; V. Ficha cadastral da matrícula 458815-0; VI. Demais documentos 

que a parte julgar necessário para apuração do Laudo Pericial. 4º) Ainda, 

faz-se oportuno esclarecer que, sendo necessária a apresentação de 

documentos adicionais aos já juntados aos Autos, esses serão solicitados 

pelo Perito, diretamente às Partes, via Diligência Pericial.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1042249-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HEMERSON GONCALVES GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1042249-13.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

HEMERSON GONCALVES GOMES EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, etc. Analisando os autos, verifico 

que o objeto da presente execução se encontra devidamente adimplida. 

Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil, que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No 

caso, restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da dívida, 

considerando que o valor se encontra devidamente depositado em conta 

judicial, razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o 

exposto, julgo e declaro extinta a presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Expeça-se alvará para levantamento dos valores depositado da seguinte 

forma: A) R$ 3.841,57 (três mil, oitocentos e quarenta e um reais e 

cinquenta e sete centavos), em favor da parte exequente, com 

acréscimos legais, nos dados bancários informados no ID 30412199. 

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

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015194-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDER CARLOS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT22779/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS TEMPESTIVAMENTE postulando 

o que entenderem de direito. Nada Mais.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006815-89.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON DA SILVA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO AURELIO DO CARMO FERREIRA OAB - MT15769-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA PROCESSO n. 1006815-89.2020.8.11.0041 Valor da 

causa: R$ 16.200,00 ESPÉCIE: [Seguro]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 

(7) POLO ATIVO: Nome: ADILSON DA SILVA LEITE Endereço: RUA 

PROFESSOR RUBENS DE CARVALHO, 573, JARDIM CUIABÁ, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78043-222 POLO PASSIVO: Nome: SEGURADORA LÍDER 

Endereço: RUA SENADOR DANTAS, 74, - DE 58 AO FIM - LADO PAR, 

CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20031-205 Senhor(a): REU: 

SEGURADORA LÍDER A presente carta tem por finalidade a CITAÇÃO de 

Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, conforme 

despacho, petição inicial e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento, bem 

como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada, na qual 

será buscada a composição entre as partes, com a presença de seus 

advogados, nos termos do art. 334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: 3ª VARA CÍVEL CUIABÁ* Data: 25/06/2020 

Hora: 13:15 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art.334, § 

9º, CPC). 2. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo a 

composição infrutífera, o requerido poderá oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será da audiência de 

conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa deverá 

manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da 

petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341, 

caput, CPC). 6. Caso o Requerido manifeste desinteresse na 

autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com antecedência 

mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob pena de 

preclusão (art. 334,§5º, CPC). 7. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. CUIABÁ, 17 de abril de 2020. Atenciosamente, 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 
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ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1062385-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO ESPIRITA MADRE TERESA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANTUIL FERNANDES JUNIOR OAB - MT10705-A (ADVOGADO(A))

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES OAB - MT10756-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILO PONCE DE ARRUDA FILHO (REU)

SUELY MONTEIRO DE ARRUDA (REU)

EUDESIA GOMES (REU)

ALEIXO SCHENATO (REU)

Outros Interessados:

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JORGE 

A L E X A N D R E  M A R T I N S  F E R R E I R A  P R O C E S S O  n . 

1062385-94.2019.8.11.0041 Valor da causa: R$ 29.650,00 ESPÉCIE: 

[Usucapião Ordinária]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: 

ASSOCIACAO ESPIRITA MADRE TERESA Endereço: RUA MATO GROSSO, 

81, PRAEIRINHO, CUIABÁ - MT - CEP: 78070-695 POLO PASSIVO: Nome: 

EUDESIA GOMES Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO RÉUS E INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E 

DESCONHECIDOS acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: A Requerente na data de 

08/09/2008 adquiriu do Requerido por meio de instrumento particular de 

compra e venda 01 (um) imóvel urbano, constituído pelo lote 11, a quadra 

05, do loteamento do Bairro Jardim Tenente Praeiro, Cuiabá-MT. Pelo 

referido imóvel, a Requerente pagou a importância de R$ 29.650,00 (vinte 

e nove mil, seiscentos e cinquenta reais) junto a pessoa de FRAULEN 

ELIZA RODRIGUES DE MIRANDA. Referido imóvel possui origem em 

negociação realizada entre as pessoas de FRAULEN ELIZA RODRIGUES 

DE MIRANDA junto ao senhor ALEIXO SCHENATO ocorrida em 05/06/1998 

pelo valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). Este último, por 

sua vez havia adquirido o imóvel dos proprietários originários NILO PONCE 

DE ARRUDA FILHO, sua mulher SUELY MONTEIRO DE ARRUDA e EUDESIA 

GOMES, por meio de compromisso registrado junto a matricula n. 237, fls. 

235, do livro 8C em 15/12/1982. De todo este contexto, extrai-se que o 

imóvel permanece registrado junto ao cartório de imóveis em nome dos 

Requeridos ALEIXO SCHENATO (compromisso), NILO PONCE DE ARRUDA 

FILHO, sua mulher SUELY MONTEIRO DE ARRUDA e EUDESIA GOMES, 

circunstância que justifica a inclusão destes no polo passivo desta 

demanda. O imóvel possui como características uma área de 360 metros 

quadrados, encontrando-se construído no local da edificação de 

atendimento da instituição Requerente. Desde que adquiriu o imóvel, a 

Requerente o possui como se fosse o proprietário, exercendo todos os 

direitos de propriedade (uso, gozo, disposição), estando presente, dessa 

forma, o “animus domini”. Referido imóvel encontra-se registrado no 

Cartório de Segundo Serviço Notarial e Registral da 1ª. Circunscrição 

Imobiliária de Cuiabá/MT, inscrito sob o n. 237, fls. 235, do livro 8C, em 

nome de ALEIXO SCHENATO (compromisso), NILO PONCE DE ARRUDA 

FILHO, sua mulher SUELY MONTEIRO DE ARRUDA e EUDESIA GOMES 

(Réus nos autos - certidão de inteiro teor atualizada – doc. 003). O imóvel 

objeto destes autos confronta-se: i) 12 metros de frente para a Rua 1; ii) 

12 metros de fundos com o lote 12; iii) 30 metros de lado direito confinando 

com o lote 09; iv) e 30 metros do lado esquerdo confinando com o lote 13; 

A Requerente nunca sofreu qualquer tipo de contestação ou impugnação 

por parte de quem quer que seja, sendo a sua posse, portanto, mansa, 

pacífica, e ininterrupta durante todo esse tempo, sendo que o acumulado 

com o período da senhora FRAULEN ELIZA RODRIGUES DE MIRANDA, 

totaliza mais de 20 anos. Dessa forma, estando presentes todos os 

requisitos legais exigidos, legitima a pretensão do Autor de ver seu 

declarado seu direito de usucapir o imóvel objeto desta demanda. 

DECISÃO: Vistos, etc. A inicial foi indeferida e, consequentemente, o 

processo foi extinto sem resolução do mérito, uma vez que intimada a 

emendar a inicial permaneceu inerte. A parte requerente vem aos autos 

(id. 31186386) pleiteando a reconsideração da sentença, argumentando 

que somente agora conseguiu recursos financeiros para recolher as 

custas processuais. Pois bem. O pedido de reconsideração é aquele 

destinado ao juiz, em que se pede o reexame de uma questão já resolvida, 

para que se dê uma outra solução. A parte requerente comprovou o 

recolhimento das custas (id. 31187132) e informou que passou por 

problemas financeiros e, por isso, não pôde efetuar o recolhimento das 

custas processuais a época. Desta forma, acolho o pedido de 

reconsideração. Citem-se e intime-se a parte requerida e todos 

confinantes, na forma do art. 246, § 3º, CPC/2015, e, por edital, com prazo 

de 30 (trinta) dias, dos réus e interessados ausentes, incertos e 

desconhecidos (CPC, arts. 246, §3º, e 257, III), com antecedência mínima 

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

designada para o dia 25/08/2020, às 08h00min, a ser realizada pela 

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

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

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

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

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

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

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

cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

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

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

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

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

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

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

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

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

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

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

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

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

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

autora (art. 344, CPC). Intimem-se, pela via postal, com aviso de 

recebimento (AR), a União, o Estado e o Município para manifestarem 

eventual interesse na causa, encaminhando-se a cada ente cópia da 

inicial e dos documentos que a instruíram. Após, vistas ao Ministério 

Público, nos termos do art. 279 do CPC/2015. As providências. Cumpra-se. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito ADVERTÊNCIAS 

À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do término do prazo 

deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 

revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela 

parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 
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ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, WASHINGTON HEDDER DE 

VASCONCELOS, digitei. CUIABÁ, 17 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003971-69.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENE MENDONCA BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED - MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003971-69.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDILENE MENDONCA BORGES REU: UNIMED - MATO GROSSO Vistos etc., 

EDILENE MENDONÇA, qualificado nos processo em epígrafe, ingressou 

com a presente AÇÃO JUDICIAL COM PEDIDO DE MEDIDA 

ACAUTELATÓRIA INAUDITA ALTERA PARS em desfavor de UNIMED - 

MATO GROSSO, também identificado no processo. Para tanto, a 

requerente afirma que é beneficiária de plano de saúde coletivo ofertado 

pela requerida desde setembro de 2004, sendo que em julho de 2019 

ocorreu aumento abusivo e injustificado no valor das mensalidades do 

plano contratado. Alega que a sua mensalidade era em média R$ 800,00 

(oitocentos reais) e passou a ser R$ 1.900,00 (mil novecentos reais). 

Sustenta que em julho de 2019 sofreu novo aumento de mais de 12,55%. 

Assim, alegando a abusividade do percentual reajustado, pugna pelo 

deferimento da tutela de urgência para suspender os reajuste narrados. 

Decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou 

seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o 

direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente 

para a concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. In casu, tenho que o pedido liminar merece prosperar, 

eis que traz aos autos documentos que demonstram a probabilidade do 

direito deduzido. Na espécie, o plano de saúde contratado pela agravante 

prevê a aplicação de reajuste decorrente da mudança de faixa etária para 

os 59 anos de idade, sendo que mensalidade da autora que antes era em 

média de R$ 800,00 (oitocentos reais) teve um aumento de mais de 100% 

que, em análise superficial, mostra-se desproporcional aos reajustes 

aplicados às demais faixas etárias e onera excessivamente o valor da 

mensalidade. Dessa forma, vislumbro a probabilidade do direito da autora 

no que concerne à aplicação do reajuste por mudança de faixa. Evidente, 

ademais, o risco de dano, ante a possibilidade de cancelamento do plano 

de saúde da agravante pela insuficiência de recursos para arcar com o 

valor da mensalidade, o que geraria a resolução do contrato de seguro 

saúde e a interrupção do atendimento médico-hospitalar prestado. Por 

outro lado, não vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional 

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

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

antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo 

novos fatos que assim autorizem, procedendo-se novamente à inclusão. 

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

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

urgência para determinar que a requerida se ABSTENHA de incluir nas 

mensalidades da autora os reajustes por mudança de faixa etária 

discutidos nestes autos. Para o caso de não cumprimento da 

determinação por parte da parte Requerida, imponho a multa fixa de R$ 

500 (quinhentos reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 

537, do CPC/2015. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

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

dia 31/08/2020, às 09h30, com vistas à conciliação a ser realizada pela 

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

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

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

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

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

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

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

cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

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

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

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

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

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

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

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

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

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

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

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

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

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

autora (art. 344, CPC). Antevendo a relação consumerista entre as partes, 

DEFIRO a inversão do ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1049451-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDERI DE CASTRO MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1049451-07.2019.8.11.0041 Autor: VALDERI 

DE CASTRO MIRANDA Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 

2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 

2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi cancelada, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 27/08/2020, às 13h00 – sala 08, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 
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vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA tem advogado constituído nos 

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

autora para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1048943-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN MACIEL MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1048943-61.2019.8.11.0041 Autor: WILLIAN 

MACIEL MACHADO Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 

2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 

2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi cancelada, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 27/08/2020, às 13h15 – sala 08, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA tem advogado constituído nos 

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

autora para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. 

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054191-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA XAVIER DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1054191-08.2019.8.11.0041 Autor: JANAINA 

XAVIER DE JESUS Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 

2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 

2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi cancelada, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 27/08/2020, às 13h30 – sala 08, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA tem advogado constituído nos 

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

autora para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. 

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

Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1052302-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1052302-19.2019.8.11.0041 Autor: 

ROSILENE DE JESUS Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 

2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 

2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi cancelada, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 27/08/2020, às 14h00 – sala 08, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA tem advogado constituído nos 

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

autora para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. 

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052120-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO CARVALHO GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1052120-33.2019.8.11.0041 Autor: 

MARCELO CARVALHO GUIMARAES Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 

16 de março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de 

março de 2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi cancelada, 

REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 27/08/2020, às 14h15 – 

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

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

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

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

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

334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA tem advogado 

constituído nos autos, INTIME-O da data, via diário eletrônico. Intime-se, 

ainda, a parte autora para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 

(quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1053791-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAYNA ALICE ORTEGA MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CASTRO DA SILVA OAB - MT18158/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1053791-91.2019.8.11.0041 Autor: THAYNA 

ALICE ORTEGA MATOS Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 

2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 

2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi cancelada, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 27/08/2020, às 08h00 – sala 09, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA tem advogado constituído nos 

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

autora para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. 

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052992-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1052992-48.2019.8.11.0041 Autor: JOSE 

APARECIDO DE FREITAS Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 

2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 

2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi cancelada, REDESIGNO a 

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

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA tem advogado constituído nos 

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

autora para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. 

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1054744-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR GARCIA DZOVONIARKIEVICZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1054744-55.2019.8.11.0041 Autor: VITOR 

GARCIA DZOVONIARKIEVICZ Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 

de março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de 

março de 2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi cancelada, 

REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 27/08/2020, às 08h45 – 

sala 09, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

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

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

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

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

334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA tem advogado 

constituído nos autos, INTIME-O da data, via diário eletrônico. Intime-se, 

ainda, a parte autora para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 

(quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002811-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MENDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002811-43.2019.8.11.0041 Autor: DANIEL 

MENDES DA SILVA Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Compulsando os autos, verifico que não houve a perícia médica devido à 

ausência da parte autora no mutirão de conciliação, considerando a 

matéria trazida nos autos, não visualizo presentes as hipóteses de 

julgamento antecipado da lide previstas no art. 355, incisos I e II, do CPC, 

razão pela qual passo sanear o feito. No caso em análise é aplicável a 

teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, a qual parte da premissa 

que pode o Magistrado realizar a distribuição do ônus probatório segundo 

as condições das partes. Além disso, sendo uma das partes 

hipossuficiente na relação jurídica, pode o Magistrado determinar a 

inversão probatória, recaindo o encargo quando da necessidade da 

produção de provas na parte que melhor dispor de condições técnicas, 

profissionais e econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. 

Assim, defiro o pedido de inversão do ônus da prova à parte requerente 

devido à cristalina hipossuficiência frente à empresa requerida, no que 

concerne ao poder de produzir provas. Registra-se que as partes devem 

guardar consigo durante o decorrer do processo os princípios da boa fé e 

da cooperação em vista de obter a verdadeira justiça. Saliente-se que a 

parte autora é beneficiária da justiça gratuita, e é de conhecimento de 

todos que o Estado, o qual caberia o ônus de suportar tal encargo não 

dispõe de verba suficiente para realização de tais provas, o que leva os 

peritos particulares a recusar as nomeações. Dessa forma, em respeito 

ao principio da cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte 

autora, entendo perfeitamente possível que tal encargo seja suportado 

pela seguradora, até porque poderá buscar o montante despendido com 

os honorários periciais da parte sucumbente, caso se sagre vencedora. 

Sendo assim, e considerando o fato de que o INSTITUTO MÉDICO LEGAL 

NÃO CUMPRE ORDEM JUDICIAL, RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A 

REALIZAR AS PERÍCIAS DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como 

perito o Dr. WALID KHALIL, CRM 5689, com endereço na Avenida das 

Flores, nº 843, Sala 14, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, 

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

cujos honorários deverão ser suportados pela ré. O perito nomeado 

deverá responder aos quesitos porventura apresentados pelas partes, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

partes para, em 05 (cinco) dias, querendo, nomearem assistentes 

técnicos e apresentarem quesitos, bem como o Sr. Perito acerca da 
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designação. Intime-se a ré para depositar o valor dos honorários periciais, 

em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e julgamento do feito no estado 

em que se encontra. Após, designe-se data para a instalação da perícia, a 

todos intimando e consignando-se que o laudo pericial deverá ser 

concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do laudo, fica autorizada a 

expedição de alvará de levantamento dos honorários periciais depositados 

em favor do Sr. Perito. Apresentado o laudo, intimem-se as partes para 

que se manifestem em 10 (dez) dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033813-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PROCOPIO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA NOGUEIRA OAB - MT25578-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1033813-02.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JOAO PROCOPIO DE OLIVEIRA EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos. Procedida à penhora BACENJUD, conforme extrato em anexo, 

restou frutífero, bloqueando-se o valor de R$ 23.731,75. Intime-se a parte 

executada, da penhora/bloqueio realizado, para querendo oferecer 

impugnação no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030712-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESPÓLIO DE LEODONIO VIEIRA DOS SANTOS, Representado por Lucimar 

de Aguiar M. Santos (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS OAB - MT17803-O 

(ADVOGADO(A))

YUMI LEME NAKAMURA OAB - MT26775-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM RAFAEL MARTINS DE FREITAS (EXECUTADO)

APOLO FREITAS POLEGATO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1030712-20.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ESPÓLIO DE LEODONIO VIEIRA DOS SANTOS, REPRESENTADO POR 

LUCIMAR DE AGUIAR M. SANTOS EXECUTADO: JOAQUIM RAFAEL 

MARTINS DE FREITAS, APOLO FREITAS POLEGATO Vistos. Proceda-se o 

bloqueio on-line via BACENJUD. Realizada a penhora, designe-se 

audiência de conciliação e intimem-se as partes para nela comparecerem. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz De Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003742-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO SAUDE S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

PRODUCAMPO AGROINDUSTRIAL LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003742-80.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

BRADESCO SAUDE S/A EXECUTADO: PRODUCAMPO AGROINDUSTRIAL 

LTDA - ME Vistos, etc. Procedida à penhora via sistema BACENJUD, 

conforme extrato em anexo, a qual restou parcialmente frutífera, 

bloqueando apenas e tão somente o valor de R$ 359,50. Intime-se a parte 

executada, da penhora/bloqueio realizado, para querendo oferecer 

impugnação no prazo de 15 (quinze) dias. Manifeste-se a parte exequente 

acerca do prosseguimento do feito, indicando bens passíveis de penhora, 

no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013358-11.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVAIR CEVADA DE MORAIS (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT0009564A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBADE- INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO 

EXECUTIVO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013358-11.2020.8.11.0041. TESTEMUNHA: 

ADEVAIR CEVADA DE MORAIS TESTEMUNHA: IBADE- INSTITUTO 

BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO Vistos etc., 

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ADEVAIR CEVADA DE 

MORAIS contra o SECRETÁRIO DE ESTADO E JUSTIÇA E DIREITOS 

HUMANOS, ALEXANDRE BUSTAMANTE DOS SANTOS. O feito foi 

distribuído inicialmente perante o Egrégio Tribunal de Justiça de 

Matogrosso, sendo proferida decisão em que excluiu do polo passivo o 

Secretário de Estado e Justiça e Direitos Humanos, ante o reconhecimento 

da ilegitimidade ad causam, restando no polo passivo a empresa 

contratada para realização do certame, assim determinou-se a 

redistribuição da demanda a uma das varas cíveis competentes (ID. 

30551363). O feito foi distribuído para a 1º Vara Especializada da Fazenda 

Pública da Comarca de Cuiabá, onde foi declinada a competência a uma 

das Varas Cíveis ante o reconhecimento de ilegalidade do Secretário de 

Estado pelo Tribunal de Justiça, sendo que injustificadamente houve a 

redistribuição para este Juízo. Pois bem. Após análise acentuada dos 

autos extrai-se que a interpretação adotada pelo juízo da 1ªVara Vara 

Especializada da Fazenda Pública, ora suscitado está equivocada. Assim, 

antes de qualquer análise ou ponderações acerca do remédio 

constitucional, far-se-á necessário o exame acerca da competência para 

julgamento. Vejamos. O juízo suscitado entendeu que ante a exclusão do 

Secretário de Justiça do Polo Passivo, não detém competência para julgar 

o mandamus, vez que o IBADE – INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E 

DESENVOLVIMENTO não figura entre os entes de direito público. Pois bem, 

a autoridade coatora desempenha duas funções no mandado de 

segurança: i) uma, internamente, de natureza processual, consistente em 

defender o ato impugnado pela impetração, tratando-se de hipótese 

excepcional de legitimidade ad processum, em que o órgão da pessoa 

jurídica, não o representante judicial desta, responde ao pedido inicial; ii) 

Outra, externamente, de natureza executiva, vinculada a sua competência 

administrativa; ela é quem cumpre a ordem judicial. A legitimação da 

autoridade coatora deve ser aferida à base das duas funções descrita. 

Cabe trazer a baila, o que prescreve o artigo 6º, §3º da Lei nº. 

12.016/2009: “Art. 6º. A petição inicial, que deverá preencher os 

requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 

(duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na 

segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que 

esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. § 3º 

Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato 

impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.” No caso em 

tela, o edital do concurso nº 001/2018/SEJUDH dispõe o seguinte: “O 

Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos, no uso de suas 

atribuições legais, e em cumprimento das normas previstas no artigo 37, 

inciso I, II e VIII da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, e no 

Decreto Estadual 5.356 de 25 de outubro de 2002, torna público que 

realizará, por meio do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento 

Executivo – IBADE, Concurso Público para preenchimento de CADASTRO 

DE RESERVA para os cargos (...). 1.1. O Concurso Público será regido por 

este Edital, seus anexos e eventuais retificações, sendo executado pelo 

Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo – IBADE. (...)”. 
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Consta ainda, “14.3. A investigação social será de responsabilidade da 

SEJUDH/MT, nos termos do artigo 15, § 1º, inciso V da Lei nº 9.688, de 28 

de dezembro de 2011. 14.3.1. A Banca Examinadora, após colhidos os 

dados e os elementos necessários, expedirá o relatório INDICANDO ou 

CONTRAINDICANDO o candidato (...)”. Certo é que a legitimidade para 

figurar no polo passivo de demanda em que se discute questões de 

concurso público, é atribuída a quem omite ou executa diretamente o ato 

impugnado, no caso em tela, o IBADE – INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO 

E DESENVOLVIMENTO, e que detém poderes e meios para praticar o 

futuro mandamento, porventura ordenado pelo Judiciário. Todavia, o 

simples fato do Ente Público não possuir legitimidade para estar no polo 

passivo, não exclui, por si só, o seu interesse no julgamento da demanda. 

Uma vez concedida a ordem do remédio constitucional, caberia ao Estado 

efetiva-la e realizar nova avaliação de vida pregressa do impetrante, pois 

compete apenas ao IBADE expedir novo relatório, indicando ou 

contraindicando o candidato, conforme item 14.3 do edital do certame. 

Assim, ainda que tenha havido a exclusão do Secretário de Estado de 

Justiça e Direitos Humanos, ao meu sentir, continuaria o Estado de Mato 

Grosso, de forma reflexa a suportar o ônus decorrente da decisão que 

conceder o Mandado de Segurança, não cabendo, portanto, ser este 

Juízo competente para o julgamento do presente mandamus. Dessa forma, 

reconheço e declaro a incompetência deste Juízo para continuar 

processando esta demanda, e SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA, nos termos do inciso II do artigo 66 e o caput do artigo 951 

do Código de Processo Civil, determinando, nos moldes do inciso I e 

parágrafo único do artigo 953 do Código de Processo Civil, a expedição de 

ofício ao Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as cópias pertinentes. Intime-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034367-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1034367-63.2019.8.11.0041 Autor: NELSON 

PINTO Réu: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 

Compulsando os autos, verifico que não houve a perícia médica devido à 

ausência da parte autora no mutirão de conciliação, considerando a 

matéria trazida nos autos, não visualizo presentes as hipóteses de 

julgamento antecipado da lide previstas no art. 355, incisos I e II, do CPC, 

razão pela qual passo sanear o feito. No caso em análise é aplicável a 

teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, a qual parte da premissa 

que pode o Magistrado realizar a distribuição do ônus probatório segundo 

as condições das partes. Além disso, sendo uma das partes 

hipossuficiente na relação jurídica, pode o Magistrado determinar a 

inversão probatória, recaindo o encargo quando da necessidade da 

produção de provas na parte que melhor dispor de condições técnicas, 

profissionais e econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. 

Assim, defiro o pedido de inversão do ônus da prova à parte requerente 

devido à cristalina hipossuficiência frente à empresa requerida, no que 

concerne ao poder de produzir provas. Registra-se que as partes devem 

guardar consigo durante o decorrer do processo os princípios da boa fé e 

da cooperação em vista de obter a verdadeira justiça. Saliente-se que a 

parte autora é beneficiária da justiça gratuita, e é de conhecimento de 

todos que o Estado, o qual caberia o ônus de suportar tal encargo não 

dispõe de verba suficiente para realização de tais provas, o que leva os 

peritos particulares a recusar as nomeações. Dessa forma, em respeito 

ao principio da cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte 

autora, entendo perfeitamente possível que tal encargo seja suportado 

pela seguradora, até porque poderá buscar o montante despendido com 

os honorários periciais da parte sucumbente, caso se sagre vencedora. 

Sendo assim, e considerando o fato de que o INSTITUTO MÉDICO LEGAL 

NÃO CUMPRE ORDEM JUDICIAL, RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A 

REALIZAR AS PERÍCIAS DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como 

perito o Dr. WALID KHALIL, CRM 5689, com endereço na Avenida das 

Flores, nº 843, Sala 14, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, 

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

cujos honorários deverão ser suportados pela ré. O perito nomeado 

deverá responder aos quesitos porventura apresentados pelas partes, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

partes para, em 05 (cinco) dias, querendo, nomearem assistentes 

técnicos e apresentarem quesitos, bem como o Sr. Perito acerca da 

designação. Intime-se a ré para depositar o valor dos honorários periciais, 

em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e julgamento do feito no estado 

em que se encontra. Após, designe-se data para a instalação da perícia, a 

todos intimando e consignando-se que o laudo pericial deverá ser 

concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do laudo, fica autorizada a 

expedição de alvará de levantamento dos honorários periciais depositados 

em favor do Sr. Perito. Apresentado o laudo, intimem-se as partes para 

que se manifestem em 10 (dez) dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008479-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT10070-O 

(ADVOGADO(A))

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M L PEIXARIA EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008479-29.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA EXECUTADO: M L 

PEIXARIA EIRELI - ME Vistos, etc. Procedida à penhora via sistema 

BACENJUD, conforme extrato em anexo, a qual restou infrutífera. 

Manifeste-se a parte exequente acerca do prosseguimento do feito, 

indicando bens passíveis de penhora, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008282-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL BONAVITA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO RODRIGUES DANTAS OAB - MT8085-O (ADVOGADO(A))

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR OAB - MT7215-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRASIELE GOMES DUARTE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVAN MIRANDA PEREIRA DA SILVA OAB - MT22911/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008282-40.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CONDOMINIO RESIDENCIAL BONAVITA EXECUTADO: GRASIELE GOMES 

DUARTE Vistos, etc. Procedida à penhora via sistema BACENJUD, 

conforme extrato em anexo, a qual restou parcialmente frutífera, 

bloqueando apenas e tão somente o valor de R$ 808,73. Intime-se a parte 

executada, da penhora/bloqueio realizado, para querendo oferecer 

impugnação no prazo de 15 (quinze) dias. Manifeste-se a parte exequente 
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acerca do prosseguimento do feito, indicando bens passíveis de penhora, 

no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019136-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS ANTONIO MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019136-64.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JONAS ANTONIO MORAES EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos. Procedida à penhora BACENJUD, conforme 

extrato em anexo, restou frutífero, bloqueando-se o valor de R$ 546,76. 

Intime-se a parte executada, da penhora/bloqueio realizado, para 

querendo oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1043615-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DECIO ARANTES ADVOGADOS ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DECIO ARANTES FERREIRA OAB - MT5920-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL DE FREITAS ARANTES OAB - MT11039-O (ADVOGADO(A))

FELIPE DE FREITAS ARANTES OAB - MT11700-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANA CARLA BARCELOS KOBORI (EXECUTADO)

VALTER JOSE KOBORI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1043615-87.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

DECIO ARANTES ADVOGADOS ASSOCIADOS EXECUTADO: ELIANA 

CARLA BARCELOS KOBORI, VALTER JOSE KOBORI Vistos. Proceda-se o 

bloqueio on-line via BACENJUD. Realizada a penhora, designe-se 

audiência de conciliação e intimem-se as partes para nela comparecerem. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz De Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054500-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR GOMES VITOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1054500-29.2019.8.11.0041 Autor: JOSIMAR 

GOMES VITOR Réu: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS Em 

virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, 

bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT , em 

razão da qual a audiência foi cancelada, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 27/08/2020, às 09h00 – sala 09, a ser realizada pela 

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

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

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

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

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que 

a PARTE REQUERIDA tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da 

data, via diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054975-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVANIL NEZIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1054975-82.2019.8.11.0041 Autor: 

ADEVANIL NEZIA DE OLIVEIRA Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de 

março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março 

de 2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi cancelada, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 27/08/2020, às 09h30 – sala 09, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA tem advogado constituído nos 

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

autora para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. 

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049921-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO FRANCISCO CHAGAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1049921-38.2019.8.11.0041 Autor: PEDRO 

FRANCISCO CHAGAS Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 

2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 

2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi cancelada, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 27/08/2020, às 10h00 – sala 09, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA tem advogado constituído nos 

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

autora para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. 

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1052408-78.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

RAMAO DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1052408-78.2019.8.11.0041 Autor: RAMAO 

DA FONSECA Réu: SEGURADORA LÍDER Em virtude do teor da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT , em razão da qual 

a audiência foi cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 27/08/2020, às 10h15 – sala 09, a ser realizada pela Central de 

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

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

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE 

REQUERIDA tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via 

diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003109-98.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR FERREIRA DUTRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003109-98.2020.8.11.0041 Autor: JOAO 

VITOR FERREIRA DUTRA Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 

2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 

2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi cancelada, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 28/08/2020, às 08h45 - sala 08, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA tem advogado constituído nos 

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

autora para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. 

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

Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004239-26.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO DE PAULA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004239-26.2020.8.11.0041 Autor: 

VALDIVINO DE PAULA DOS SANTOS Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de 

março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março 

de 2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi cancelada, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 28/08/2020, às 09h15 - sala 08, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA tem advogado constituído nos 

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

autora para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. 

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

Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045165-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1045165-83.2019.8.11.0041 Autor: WELITON 

Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Em virtude do teor 

da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT , em razão da qual 

a audiência foi cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 28/08/2020, às 09h30 - sala 08, a ser realizada pela Central de 

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

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

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE 

REQUERIDA tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via 

diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052139-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ORMOND DE MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1052139-39.2019.8.11.0041 Autor: FELIPE 

ORMOND DE MOURA Réu: SEGURADORA LÍDER Em virtude do teor da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT , em razão da qual 

a audiência foi cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 28/08/2020, às 09h45 - sala 08, a ser realizada pela Central de 

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 
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multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE 

REQUERIDA tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via 

diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003006-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. N. (AUTOR(A))

ROSELI AMORIM DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003006-91.2020.8.11.0041 Autor: R. C. N. e 

outros Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Em virtude 

do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem 

como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT , em razão 

da qual a audiência foi cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação 

para o dia 28/08/2020, às 08h30– sala 08, a ser realizada pela Central de 

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

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

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE 

REQUERIDA tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via 

diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1050698-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE FERNANDA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1050698-23.2019.8.11.0041 Autor: ARLETE 

FERNANDA DE LIMA Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 

2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 

2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi cancelada, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 28/08/2020, às 11h15 - sala 08, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA tem advogado constituído nos 

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

autora para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049679-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE ALVES OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1049679-79.2019.8.11.0041 Autor: LUZINETE 

ALVES OLIVEIRA Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 

2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 

2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi cancelada, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 28/08/2020, às 09h00 - sala 08, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA tem advogado constituído nos 

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

autora para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. 

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

Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051414-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DE CARVALHO LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1051414-50.2019.8.11.0041 Autor: LUIZ 

FERNANDO DE CARVALHO LIMA Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de 

março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março 

de 2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi cancelada, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 28/08/2020, às 10h00 – sala 02, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA tem advogado constituído nos 

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

autora para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. 

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

Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1051463-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOCI GOMES DE ABREU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1051463-91.2019.8.11.0041 Autor: CLEOCI 

GOMES DE ABREU Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 

2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 

2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi cancelada, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 28/08/2020, às 10h15 – sala 02, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA tem advogado constituído nos 

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

autora para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. 

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

Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048829-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA FIGUEIREDO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1048829-25.2019.8.11.0041 Autor: MARCIA 

MARIA FIGUEIREDO SILVA Réu: SEGURADORA LÍDER Em virtude do teor 

da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT , em razão da qual 

a audiência foi cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 28/08/2020, às 10h30 – sala 02, a ser realizada pela Central de 

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

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

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE 

REQUERIDA tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via 

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052464-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSENIR OLAVO DA SILVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1052464-14.2019.8.11.0041 Autor: OSENIR 

OLAVO DA SILVEIRA Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 

2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 

2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi cancelada, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 28/08/2020, às 10h45 – sala 02, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA tem advogado constituído nos 

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

autora para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. 

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

Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1050430-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA DE FATIMA BATISTA DA SILVA PAIVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1050430-66.2019.8.11.0041 Autor: REGINA 

DE FATIMA BATISTA DA SILVA PAIVA Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de 

março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março 

de 2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi cancelada, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 28/08/2020, às 11h00 – sala 02, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA tem advogado constituído nos 

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

autora para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. 

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

Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1051884-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SERGIO CONCEICAO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1051884-81.2019.8.11.0041 Autor: 

FRANCISCO SERGIO CONCEICAO VIEIRA Réu: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Em virtude do teor da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT , em razão da qual 

a audiência foi cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 28/08/2020, às 11h15 – sala 02, a ser realizada pela Central de 

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

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

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE 

REQUERIDA tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via 

diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003955-18.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCEMIR LEANDRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003955-18.2020.8.11.0041 Autor: LUCEMIR 

LEANDRO DA SILVA Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 

2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 

2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi cancelada, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 28/08/2020, às 11h30 – sala 02, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA tem advogado constituído nos 

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

autora para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. 

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

Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052935-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO VIEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1052935-30.2019.8.11.0041 Autor: 

MARCELO VIEIRA DA SILVA Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de 

março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março 

de 2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi cancelada, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 28/08/2020, às 09h15 – sala 06, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA tem advogado constituído nos 

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

autora para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. 

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

Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1050807-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ALMEIDA SALVADOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1050807-37.2019.8.11.0041 Autor: MARIA 

DE FATIMA ALMEIDA SALVADOR Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de 

março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março 

de 2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi cancelada, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 28/08/2020, às 09h30 – sala 06, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA tem advogado constituído nos 

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

autora para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. 

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

Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052904-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1052904-10.2019.8.11.0041 Autor: CARLOS 

ALVES DA SILVA Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 

2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 

2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi cancelada, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 28/08/2020, às 09h45 – sala 06, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA tem advogado constituído nos 

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

autora para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. 

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

Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004423-79.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO FELIZARDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004423-79.2020.8.11.0041 Autor: CLAUDIO 

FELIZARDO DA SILVA Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 

2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 

2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi cancelada, REDESIGNO a 
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audiência de conciliação para o dia 28/08/2020, às 10h00 – sala 06, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA tem advogado constituído nos 

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

autora para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. 

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

Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012835-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIKA PET REPRESENTACOES LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA SILVA ROSA OAB - MT22168-O (ADVOGADO(A))

LUIZ JOSE FERREIRA OAB - MT8212-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLORINDO AGRO E FERRAGENS LTDA - ME (REU)

ELIANDRA RODRIGUES DA SILVA PRADO (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012835-33.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

UNIKA PET REPRESENTACOES LTDA - ME REU: ELIANDRA RODRIGUES 

DA SILVA PRADO, FLORINDO AGRO E FERRAGENS LTDA - ME Vistos, 

etc. Procedida à penhora via sistema BACENJUD, conforme extrato em 

anexo, a qual restou parcialmente frutífera, bloqueando apenas e tão 

somente o valor de R$ 19.544,54. Intime-se a parte executada, da 

penhora/bloqueio realizado, para querendo oferecer impugnação no prazo 

de 15 (quinze) dias. Manifeste-se a parte exequente acerca do 

prosseguimento do feito, indicando bens passíveis de penhora, no prazo 

de 10 (dez) dias. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 

Juiz De Direito

Decisão Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1028056-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DESSAU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CLEMENTE VILELA OAB - SP220907 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FALCAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON RICARDO AMIZO OAB - MT0007813A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1028056-56.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

DESSAU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. EXECUTADO: FALCAO 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME Vistos, etc. I. Proceda-se o 

bloqueio online via BACENJUD conforme requerido. II. Em atendimento ao 

que dispõe o par. 2º do art. 1º do Provimento n. 04/2007 - CGJ, 

permaneçam os autos no gabinete até que se processe a ordem perante 

as instituições financeiras por meio do Banco Central. III. Efetivada a 

penhora, retornem os autos à secretaria, que deverá proceder a intimação 

da parte executada para, querendo e no prazo legal, apresentar 

embargos. IV. Caso a tentativa de penhora reste infrutífera, ouça-se a 

parte exequente, no prazo de 10 (dez) dias. V. Por fim, consigno que, a 

decisão poderá ser levada a protesto (Art. 517 CPC), ou ser determinada 

a inclusão do nome da parte executada em cadastro de inadimplentes (art. 

782 § 3 CPC), a requerimento das partes. VI. Não havendo manifestação 

da parte exequente, no prazo assinalado no item “IV”, observadas as 

formalidades legais, arquivem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024303-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENY MARTHA HADDAD PINTO (EXEQUENTE)

OLGA CRISTINA PAES DE BARROS HADDAD (EXEQUENTE)

LUCIA HELENA HADDAD (EXEQUENTE)

SOFIA FATIMA HADDAD (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO CESAR DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT18841-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO SILVEIRA OAB - MT10410-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO HARGESHEIMER CUBITZA OAB - MT10742-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSSINEY R. DE ARRUDA - ME (EXECUTADO)

JUSSINEY ROGERIO DE ARRUDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREA PINTO BIANCARDINI OAB - MT5009-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1024303-62.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

GENY MARTHA HADDAD PINTO, SOFIA FATIMA HADDAD, OLGA 

CRISTINA PAES DE BARROS HADDAD, LUCIA HELENA HADDAD 

EXECUTADO: JUSSINEY R. DE ARRUDA - ME, JUSSINEY ROGERIO DE 

ARRUDA Vistos, etc. I. Proceda-se o bloqueio online via BACENJUD 

conforme requerido. II. Em atendimento ao que dispõe o par. 2º do art. 1º 

do Provimento n. 04/2007 - CGJ, permaneçam os autos no gabinete até 

que se processe a ordem perante as instituições financeiras por meio do 

Banco Central. III. Efetivada a penhora, retornem os autos à secretaria, 

que deverá proceder a intimação da parte executada para, querendo e no 

prazo legal, apresentar embargos. IV. Caso a tentativa de penhora reste 

infrutífera, ouça-se a parte exequente, no prazo de 10 (dez) dias. V. Por 

fim, consigno que, a decisão poderá ser levada a protesto (Art. 517 CPC), 

ou ser determinada a inclusão do nome da parte executada em cadastro 

de inadimplentes (art. 782 § 3 CPC), a requerimento das partes. VI. Não 

havendo manifestação da parte exequente, no prazo assinalado no item 

“IV”, observadas as formalidades legais, arquivem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011217-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL PACEM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR OAB - MT10279-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011217-53.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CONDOMINIO RESIDENCIAL PACEM EXECUTADO: FATEX RESIDENCIAL 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA Vistos. Proceda-se o 

bloqueio on-line via BACENJUD. Realizada a penhora, designe-se 

audiência de conciliação e intimem-se as partes para nela comparecerem. 

Caso a tentativa de penhora reste infrutífera, ouça-se o credor, em 10 

(dez) dias. Sem manifestação, ao arquivo. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz De Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028604-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO LOPES BITENCOURT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1028604-52.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MRV ENGENHARIA EXECUTADO: PAULO LOPES BITENCOURT Vistos. 

Proceda-se o bloqueio on-line via BACENJUD. Realizada a penhora, 

designe-se audiência de conciliação e intimem-se as partes para nela 
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comparecerem. Caso a tentativa de penhora reste infrutífera, ouça-se o 

credor, em 10 (dez) dias. Sem manifestação, ao arquivo. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz De Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018494-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON POLETTI JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT10657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBERSON DA ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1018494-28.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

WILSON POLETTI JUNIOR EXECUTADO: CLEBERSON DA ROCHA Vistos, 

etc. Procedida à penhora via sistema BACENJUD a qual restou infrutífera. 

Manifeste-se a parte exequente acerca do prosseguimento do feito, 

indicando bens passíveis de penhora, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020631-80.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME DE CAMPOS BORGES RANGEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT4729-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1020631-80.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

GUILHERME DE CAMPOS BORGES RANGEL EXECUTADO: IUNI 

EDUCACIONAL S/A. Vistos, etc. I. Proceda-se o bloqueio online via 

BACENJUD conforme requerido. II. Em atendimento ao que dispõe o par. 2º 

do art. 1º do Provimento n. 04/2007 - CGJ, permaneçam os autos no 

gabinete até que se processe a ordem perante as instituições financeiras 

por meio do Banco Central. III. Efetivada a penhora, retornem os autos à 

secretaria, que deverá proceder a intimação da parte executada para, 

querendo e no prazo legal, apresentar embargos. IV. Caso a tentativa de 

penhora reste infrutífera, ouça-se a parte exequente, no prazo de 10 

(dez) dias. V. Por fim, consigno que, a decisão poderá ser levada a 

protesto (Art. 517 CPC), ou ser determinada a inclusão do nome da parte 

executada em cadastro de inadimplentes (art. 782 § 3 CPC), a 

requerimento das partes. VI. Não havendo manifestação da parte 

exequente, no prazo assinalado no item “IV”, observadas as formalidades 

legais, arquivem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019407-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MULTIPLIC FOMENTO MERCANTIL EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS SVERSUT ACOSTA OAB - MT9634-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT15600-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019407-39.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MULTIPLIC FOMENTO MERCANTIL EIRELI - EPP EXECUTADO: SAGA 

LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA Vistos. 

Proceda-se o bloqueio on-line via BACENJUD. Realizada a penhora, 

designe-se audiência de conciliação e intimem-se as partes para nela 

comparecerem. Caso a tentativa de penhora reste infrutífera, ouça-se o 

credor, em 10 (dez) dias. Sem manifestação, ao arquivo. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz De Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015620-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONTTATO CONSTRUCOES, TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT9173-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH OAB - PR35463 

(ADVOGADO(A))

RUI FERRAZ PACIORNIK OAB - PR34933 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015620-36.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CONTTATO CONSTRUCOES, TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI - ME 

EXECUTADO: TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. Vistos, etc. I. 

Proceda-se o bloqueio online via BACENJUD conforme requerido. II. Em 

atendimento ao que dispõe o par. 2º do art. 1º do Provimento n. 04/2007 - 

CGJ, permaneçam os autos no gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central. III. Efetivada 

a penhora, retornem os autos à secretaria, que deverá proceder a 

intimação da parte executada para, querendo e no prazo legal, apresentar 

embargos. IV. Caso a tentativa de penhora reste infrutífera, ouça-se a 

parte exequente, no prazo de 10 (dez) dias. V. Por fim, consigno que, a 

decisão poderá ser levada a protesto (Art. 517 CPC), ou ser determinada 

a inclusão do nome da parte executada em cadastro de inadimplentes (art. 

782 § 3 CPC), a requerimento das partes. VI. Não havendo manifestação 

da parte exequente, no prazo assinalado no item “IV”, observadas as 

formalidades legais, arquivem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1042249-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HEMERSON GONCALVES GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1042249-13.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

HEMERSON GONCALVES GOMES EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, etc. Analisando os autos, verifico 

que o objeto da presente execução se encontra devidamente adimplida. 

Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil, que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No 

caso, restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da dívida, 

considerando que o valor se encontra devidamente depositado em conta 

judicial, razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o 

exposto, julgo e declaro extinta a presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Expeça-se alvará para levantamento dos valores depositado da seguinte 

forma: A) R$ 3.841,57 (três mil, oitocentos e quarenta e um reais e 

cinquenta e sete centavos), em favor da parte exequente, com 

acréscimos legais, nos dados bancários informados no ID 30412199. 

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

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010094-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LEITE PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010094-83.2020.8.11.0041. AUTOR: 

JOAO LEITE PEREIRA REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Tratam-se 

de embargos de declaração opostos por João Leite Pereira (id 31308058) 

contra a sentença que indeferiu o pedido de justiça gratuita. É o breve 

relatório. DECIDO. Após detida análise dos argumentos da parte 

embargante, infere-se que o seu intuito é modificar a decisão guerreada e 

não apenas de ver sanada suposta obscuridade/contradição. Com efeito, 

ao analisar a decisão objeto dos embargos, observa-se que se encontra 

suficientemente fundamentada e conforme as estipulações legais. Assim, 

não há ponto omisso na sentença, o que pretende a parte embargante é 

alterar a decisão. Nesta toada, convém frisar que os embargos de 

declaração tem a finalidade de integração e não substituição ou 

rediscussão da decisão, devendo a irresignação da parte ser pleiteada 

por meio do recurso adequado. A propósito: “EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO – 

INOCORRÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ARTIGO 80 DO NOVO CPC - 

DESCABIMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - RECURSO DESPROVIDO. 

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando 

ausentes as contradições, obscuridades e omissões apontadas pelo 

embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. É inaplicável a 

condenação por litigância de má-fé com fundamento no art.80 do nCPC, se 

a decisão recorrida foi publicada anterior a 18 de março de 2016, e se os 

embargos de declaração foram apresentados na vigência do antigo CPC 

(Enunciado nº 2do STJ).” (ED 34868/2016, DESA. MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/06/2016, Publicado no DJE 14/06/2016) (grifei e sublinhei) Diante do 

exposto, por não vislumbrar obscuridade, contradição, omissão ou erro 

material no julgado, CONHEÇO dos embargos opostos e NEGO-LHES 

PROVIMENTO. Ademais, defiro o parcelamento das custas processuais, 

em razão do principio de acesso a justiça e do devido processo legal. 

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

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030438-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1030438-56.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROBSON DA SILVA REU: CLARO S.A. Vistos, etc. Tratam-se de embargos 

de declaração opostos por Robson da Silva (id 31045437) contra a 

sentença que julgou improcedente o pedido inicial (id. 30924240), alegando 

que há contradição quanto ao cotejo probatório. Contrarrazões 

id.31254324. É o breve relatório. DECIDO. Após detida análise dos 

argumentos da parte embargante, infere-se que o seu intuito é modificar a 

decisão guerreada e não apenas de ver sanada suposta 

obscuridade/contradição. Com efeito, ao analisar a decisão objeto dos 

embargos, observa-se que se encontra suficientemente fundamentada e 

conforme as estipulações legais. Ademais, a sentença está coesa e 

coerente com os fatos e o direito apresentado, não há nenhuma 

contradição quanto a analise do cotejo probatório, posto que o decisório 

demostrou que as faturas já haviam sido cobradas da mesma forma nos 

meses anteriores não comprovando, assim, que o valor regular era de R$ 

119,00 (cento e dezenove reais). Assim, não há ponto contraditório na 

sentença, o que pretende a parte embargante é alterar a decisão. Nesta 

toada, convém frisar que os embargos de declaração tem a finalidade de 

integração e não substituição ou rediscussão da decisão, devendo a 

irresignação da parte ser pleiteada por meio do recurso adequado. A 

propósito: “EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE 

E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ARTIGO 80 DO 

NOVO CPC - DESCABIMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - RECURSO 

DESPROVIDO. Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, 

quando ausentes as contradições, obscuridades e omissões apontadas 

pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. É 

inaplicável a condenação por litigância de má-fé com fundamento no art.80 

do nCPC, se a decisão recorrida foi publicada anterior a 18 de março de 

2016, e se os embargos de declaração foram apresentados na vigência 

do antigo CPC (Enunciado nº 2do STJ).” (ED 34868/2016, DESA. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 08/06/2016, Publicado no DJE 14/06/2016) (grifei e 

sublinhei) Diante do exposto, por não vislumbrar obscuridade, contradição, 

omissão ou erro material no julgado, CONHEÇO dos embargos opostos e 

NEGO-LHES PROVIMENTO. Caso haja a interposição de recurso de 

apelação, intime-se a parte recorrida para apresentar suas contrarrazões, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Após o cumprimento do disposto 

no § 3º do artigo 1.010 do NCPC, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal 

de Justiça para apreciação da interposição recursal. Intimem-se. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1023060-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELAINE FREIRE PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1023060-83.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: KELAINE FREIRE PEREIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Trata-se de 

embargos de declaração opostos pela parte requerente Kelaine Freire 

Pereira (id. 31037342) em face da sentença de id. 20507070, alegando a 

ocorrência de omissão quanto aos honorários sucumbenciais e custas 

processuais pagas pelo vencido. Requer o acolhimento dos seus 

embargos para que tanto sejam sanados os pontos omissivos do julgado. 

Contrarrazões id. 31275023. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Conheço dos presentes Embargos de Declaração por serem tempestivos, 

conforme certidão de tempestividade (id. 31058312). Acerca dos 

Embargos de Declaração os artigos 1.022 e 1.023 do Novo Código de 

Processo Civil dispõem que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração 

contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual 

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro 

material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de 

se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou 

em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob 

julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 

1º. Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, 

em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, 

contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. Ou seja, além de 

serem cabíveis somente para esclarecer obscuridade, eliminar 

contradição, suprir omissão de ponto ou questão acerca da qual o juiz 

devia se pronunciar de ofício ou a requerimento da parte ou corrigir erro 

material, os declaratórios deverão ser opostos em 05 (cinco) dias, com a 
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indicação de tais vícios. Não obstante, está consolidado pelos Tribunais 

Pátrios inclusive os Superiores que as inconformidades devem estar 

presentes no bojo da decisão recorrida e não entre o seu conteúdo e 

entendimentos doutrinários, jurisprudenciais e provas apresentadas nos 

autos. Analisando detidamente a decisão, foi possível verificar a 

existência de omissão quanto aos honorários advocatícios pagos pela 

parte vencida. O artigo n. 85 do código processualista é explicito quanto 

ao pagamento dos honorários advocatícios pela parte vencida a parte 

vencedora. Entretanto, o art. 130, III da LC nº 80/94 dispõe que: "Art. 130. 

Além das proibições decorrentes do exercício de cargo público, aos 

membros da Defensoria Pública dos Estados é vedado: III - receber, a 

qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou 

custas processuais, em razão de suas atribuições;" Esse dispositivo veda 

aos membros da Defensoria Pública receber honorários advocatícios em 

razão do exercício de suas atribuições A impossibilidade de a Defensoria 

Pública receber honorários advocatícios não se confunde com a 

condenação do embargado ao pagamento das custas processuais 

decorrente da aplicação do principio da sucumbência, como ocorreu neste 

caso. Nesse sentido, verifico a omissão quanto à condenação em custas 

processuais, e não na condenação os honorários advocatícios em razão 

a impossibilidade de a Defensoria Pública receber honorários advocatícios. 

Com essas considerações, ACOLHO os Embargos de Declaração, para 

que fique constando no dispositivo da sentença a seguinte redação: 

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial (...) CONDENO ainda a parte 

Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais, na forma 

prevista no artigo 85, § 8°, do CPC, considerando, neste aspecto a 

natureza da demanda e a complexidade da causa. Diante do exposto, 

recebo os embargos de declaração interposto pela parte requerida e 

ACOLHO parcialmente a pretensão recursal para sanar a contradição 

apontada, aclarando a sentença de id. 20507070 fazendo constar a data 

correta do sinistro. Caso haja a interposição de recurso de apelação, 

intime-se a parte recorrida para apresentar suas contrarrazões, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Após o cumprimento do disposto 

no § 3º do artigo 1.010 do NCPC, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal 

de Justiça para apreciação da interposição recursal. As providências. 

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

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042391-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FERRARI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1042391-17.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANA PAULA FERRARI REU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS Vistos, etc. Tratam-se de embargos de declaração opostos por 

Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros (id 31111825) contra a 

sentença de id. 30685732, alegando que há omissão quanto a analise de 

todos os argumentos apresentados na contestação. Contrarrazões 

id.31280730. É o breve relatório. DECIDO. Após detida análise dos 

argumentos da parte embargante, infere-se que o seu intuito é modificar a 

decisão guerreada e não apenas de ver sanada suposta 

obscuridade/contradição. Com efeito, ao analisar a decisão objeto dos 

embargos, observa-se que se encontra suficientemente fundamentada e 

conforme as estipulações legais. Ademais, sabe-se que pelo principia da 

persuasão racional o magistrado na hora do julgamento não precisa 

fundamentar todos os tópicos elencados pela parte, pois o princípio da 

persuasão racional autoriza o juiz a solucionar a lide que lhe é posta de 

acordo com os fundamentos que entende pertinente, sejam eles fáticos 

e/ou jurídicos (CPC, art. 131). Ressalta-se que o artigo 93, IX, da CF/88 e o 

artigo 458 do CPC não determinam que o juiz esgote a matéria discorrendo 

sobre as jurídicas apresentadas pelas partes, bastando que apresente os 

fundamentos, ainda que sucintos, de sua convicção. Assim, não há ponto 

omisso na sentença, o que pretende a parte embargante é alterar a 

decisão. Nesta toada, convém frisar que os embargos de declaração tem 

a finalidade de integração e não substituição ou rediscussão da decisão, 

devendo a irresignação da parte ser pleiteada por meio do recurso 

adequado. A propósito: “EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO 

PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE 

CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ARTIGO 80 DO NOVO CPC - DESCABIMENTO - 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - RECURSO DESPROVIDO. Deve ser negado 

provimento aos embargos de declaração, quando ausentes as 

contradições, obscuridades e omissões apontadas pelo embargante e se 

pretende rediscutir matéria já apreciada. É inaplicável a condenação por 

litigância de má-fé com fundamento no art.80 do nCPC, se a decisão 

recorrida foi publicada anterior a 18 de março de 2016, e se os embargos 

de declaração foram apresentados na vigência do antigo CPC (Enunciado 

nº 2do STJ).” (ED 34868/2016, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/06/2016, 

Publicado no DJE 14/06/2016) (grifei e sublinhei) Diante do exposto, por 

não vislumbrar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no 

julgado, CONHEÇO dos embargos opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO. 

Caso haja a interposição de recurso de apelação, intime-se a parte 

recorrida para apresentar suas contrarrazões, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após o cumprimento do disposto no § 3º do artigo 1.010 do 

NCPC, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça para 

apreciação da interposição recursal. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039006-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FARIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1039006-61.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

RODRIGO FARIAS REU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 

Vistos, etc. Tratam-se de embargos de declaração opostos por Bradesco 

Auto/RE Companhia de Seguros (id 31143866) contra a sentença de id. 

30884011, alegando que há omissão quanto a analise de todos os 

argumentos apresentados na contestação. Contrarrazões id.31281241. É 

o breve relatório. DECIDO. Conheço dos presentes Embargos de 

Declaração por serem tempestivos, conforme certidão de tempestividade 

(id. 31169610). Acerca dos Embargos de Declaração os artigos 1.022 e 

1.023 do Novo Código de Processo Civil dispõem que: Art. 1.022. Cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1º. Art. 1.023. Os embargos serão 

opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com 

indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam 

a preparo. Ou seja, além de serem cabíveis somente para esclarecer 

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

acerca da qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento da 

parte ou corrigir erro material, os declaratórios deverão ser opostos em 05 

(cinco) dias, com a indicação de tais vícios. Não obstante, está 

consolidado pelos Tribunais Pátrios inclusive os Superiores que as 

inconformidades devem estar presentes no bojo da decisão recorrida e 

não entre o seu conteúdo e entendimentos doutrinários, jurisprudenciais e 

provas apresentadas nos autos. Analisando detidamente a decisão, não 

foi possível verificar a existência de vício na decisão, quanto aos 

honorários periciais. A parte embargante, mais uma vez, tem o intuito de 
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modificar a decisão guerreada e não de ver vícios sanados. Assim, não 

há ponto omisso na sentença, o que pretende a parte embargante é alterar 

a decisão e postergar a marcha processual, uma veze que a cada 

decisão proferida apresenta embargos protelatórios. Nesse sentido, a 

jurisprudência: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO 

REGIMENTAL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTO NO ART. 535, DO CPC - 

CONTRADIÇÃO EXTERNA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA 

PROCESSUAL INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS. A contradição 

que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a interna, verificada 

quando houver incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão e sua 

conclusão, sendo, pois, inviável a alegação de contradição externa. A 

motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão 

admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de 

Processo Civil. (TJMT, RED 118032/2015, Desa. Cleuci Terezinha Chagas 

Pereira da Silva, Quinta Câmara Cível, j. 23/9/2015, p. DJE 28/9/2015). 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTO NO ART. 535, DO CPC - 

CONTRADIÇÃO EXTERNA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA 

PROCESSUAL INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS. A contradição 

que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a interna, verificada 

quando houver incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão e sua 

conclusão, sendo, pois, inviável a alegação de contradição externa. A 

motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão 

admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de 

Processo Civil. (TJMT, RED 120208/2015, Desa. Cleuci Terezinha Chagas 

Pereira da Silva, Quinta Câmara Cível, j. 23/9/2015, p. DJE 28/9/2015). 

Assim, os presentes embargos declaratórios não comportam acolhimento 

por não haver no julgado o vício de omissão. Desta feita, REJEITO os 

presentes embargos de declaração. As providências. Intimem-se. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011949-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVANY MARQUES SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011949-05.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: JEOVANY MARQUES SILVA SANTOS REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que JEOVANY 

MARQUES SILVA SANTOS move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vítima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 12.02.2017, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos de ids. 

6121479; 6121974; 6121979; 6121980. Devidamente citada a parte ré 

apresentou contestação e documentos (id. 8683034) arguindo 

preliminarmente: I - Da Alteração do Polo Passivo para a Seguradora Líder; 

II – Da Necessidade de Pedido Administrativo Anterior – Da Falta de 

Interesse Processual; III – Princípio da Causalidade e Sucumbência Autoral; 

IV – Do Requerimento Administrativo Perante a Porto Seguros; V – Da 

Ausência de Documentos Essenciais a Regulação do Sinistro; VI – 

Comprovante de Residência em Nome de Terceiro. No mérito, rebateu os 

pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte 

autora apresentou impugnação à contestação, id. 9386639. Nomeado 

perito judicial para realização da perícia médica no segurado, o laudo 

pericial foi juntado id. 29567352. As partes se manifestaram acerca do 

laudo pericial (ids. 29974816 e 31263920). É o relatório. Decido. Conforme 

relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT 

devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. 

Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a 

apreciação das preliminares suscitadas em sede de contestação. DA 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO PARA A SEGURADORA LÍDER. 

Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força do que reza 

o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável 

pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, 

total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que 

os valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. 

“Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, 

com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será 

paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO ANTERIOR - DA FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a 

parte autora interesse processual necessário a propositura da ação, já 

que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT,ademais, principalmente quando o pedido inicial é 

contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no caso em tela. 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO - DPVAT - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

GRAU DE INVALIDEZ - LAUDO PERICIAL- CORREÇÃO MONETÁRIA - 

TERMO INICIAL. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Recursos 

Extraordinários nº. 839.314 e 824.704, entendeu que nas ações de 

cobrança do seguro DPVAT, para que exista pretensão resistida e 

necessidade de intervenção jurisdicional é imprescindível o prévio 

requerimento administrativo, todavia, é dispensável o esgotamento das 

vias administrativas. É devida a indenização do seguro DPVAT após 

comprovação do grau de invalidez do segurado. A correção monetária da 

indenização sobre a invalidez permanente deve incidir desde a data do 

sinistro até o efetivo pagamento. (TJ-MG - AC: 10000190323592001 MG, 

Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 11/06/0019, Data de 

Publicação: 14/06/2019) Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Além do mais, é 

entendimento pacífico que a escolha do foro para o ajuizamento da ação 

de cobrança de seguro DPVAT deverá recair sobre o domicílio do autor, 

local do acidente, ou onde o réu possuir sede. Dessa forma, REJEITO a 

preliminar de Ausência de Interesse de Agir. PRINCIPIO DA CAUSALIDADE 

E SUCUMBÊNCIA AUTORAL. Se restou decidido, no plano da ação judicial, 

que uma das partes não tem juridicamente razão, considera-se que esta 

parte deu causa à demanda, dando causa, por conseguinte, a todos os 

custos inerentes a esta demanda. Em virtude desta relação de 

causalidade entre a conduta do sucumbente e a existência da ação 

judicial, àquele impõe-se o dever de suportar os custos legalmente 
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inerentes à existência da ação, dentre os quais se inclui a figura dos 

honorários sucumbenciais. Há, por assim dizer, uma relação de 

causalidade entre o vencido e honorários sucumbenciais. Em acréscimo, 

deverá a parte sucumbente, também, arcar com a chamada verba 

honorária sucumbencial, a ser fixada pelo juízo conforme os parâmetros 

estabelecidos nos arts. 85 e seguintes do CPC/15. Predito art. 85, aliás, 

trata frontalmente do princípio da sucumbência, fazendo-o da seguinte 

forma: “Artigo 85 — A sentença condenará o vencido a pagar honorários 

ao advogado do vencedor.”. Dessa forma, Rejeito a preliminar. DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGUROS. Alega a 

seguradora ré, em síntese, que o documento acostado nos autos é 

precário para comprovar o requerimento na esfera administrativa, falta à 

parte autora interesse processual necessário a propositura da ação. Não 

assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT,ademais, principalmente quando o pedido inicial é 

contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no caso em tela. 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Requerimento Administrativo. AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTOS ESSENCIAIS A REGULAÇÃO DO SINISTRO. Assevera a 

parte demandada que “[...] EMBORA NÃO ELENCADOS NO ROL DOS 

DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO DPVAT, A APRESENTAÇÃO DE CÓPIAS DO 

DOCUMENTO DE CADASTRO NO REGISTRO GERAL DE PESSOAS FÍSICAS 

(RG) E DO CADASTRO DE PESOAS FÍSICAS (CPF), É DE SUMA 

IMPORTÂNCIA PARA A SEGURADORA REQUERIDA, QUE NECESSITA 

DESSES DOCUMENTOS PARA PROCEDER À REGULAÇÃO DO SINISTRO 

[...]. Da análise acurada dos autos constata-se que fora juntada carteira 

de trabalho que é um documento válido a propositura da ação, sendo a 

mesma acostada no id. 6121984. Ademais, os números da cédula de 

identidade e do cadastro de pessoas físicas do demandante foram 

informados na exordial de id. 6121974. Portanto, REJEITO a preliminar. 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. Quanto à 

questão de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento valido e regular do processo, em virtude da juntada de 

comprovante de residência em nome de terceiro, o artigo 319 do CPC, ao 

elencar os requisitos da petição inicial, traz a determinação de que seja 

indicado o endereço das partes, o que foi devidamente observado. O 

artigo 320[1], por sua vez, determina a apresentação dos documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, não sendo o comprovante de 

endereço um documento obrigatório, pois já é suficiente a indicação da 

residência efetuada na petição inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO.Desnecessária, 

na espécie, a determinação de juntada de comprovante de residência e 

RG para o processamento da inicial. Precedentes desta Corte. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja obrigatória a 

comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de pedir, é 

desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante de 

endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto GuaspariSudbrack, Julgado em 

12/05/2014). Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Portanto, REJEITO a preliminar. Superadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

6121985), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, 

deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o 

pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade 

permanente não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os 

documentos acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. 

Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de 

Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser 

desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos 

autos provas em consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do 

CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de 

prova da alegada invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, 

já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a 

autora se encontra acometido por invalidez permanente decorrente de 

acidente de trânsito (id. 29567352). Pretende a parte autora o recebimento 

da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 12.02.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 
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Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009).(Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia, a 

qual afirma que: “análise dos autos e exames clínicos realizados permite 

estabelecer nexo causal entre as lesões apresentadas e o acidente 

narrado na inicial. A invalidez é parcial e permanente, em grau leve (25%), 

em estrutura torácica, aplicando tabela emitida pelo CONSELHO NACIONAL 

DE SEGUROS PRIVADOS – CNSP (Res. 29/91).” Segmento Anatômico 

Marque aqui o percentual Lesão ESTRUTURA TORÁCICA 25% LEVE 

Dessa forma, a invalidez permanente da autora decorreu do acidente 

narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo perda anatômica e/ou funcional da estrutura 

torácica terá a vítima direito a 100% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve 

(25%) a perda da parte requerente, terá essa o direito de 100% sobre 

25%, perfazendo o total de 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 

caso: - ESTRUTURA TORÁCICA: *100% sobre R$ 13.500,00= R$ 

13.500,00 *25% sobre R$ 13.500,00= R$ 3.375,00 TOTAL= R$ 3.375,00 

No tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme 

orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.-Na ação de cobrança 

de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a 

data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no 

AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 

16/02/2012) (negritei) Em relação à data de incidência de juros moratórios, 

caso haja negativa de pagamento da indenização pela Seguradora 

configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da 

citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: 

“Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” (Negritei). Diante do exposto, com fulcro no 

artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

da AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que 

JEOVANY MARQUES SILVA SANTOS move em desfavor de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e trinta e 

cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (12.02.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. CONDENO ainda a Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, os quais fixo em R$ 1.000,00 

(mil reais) com espeque no que estabelecem os arts. 85, § 2º e 86, §° 

único do CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a 

complexidade da causa. Restam as partes advertidas, desde logo, que a 

oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com 

efeitos infringentes que forem considerados manifestamente protelatórios 

lhes sujeitará a imposição da multa prevista no § 2º artigo 1.026 do Código 

de Processo Civil. Expeça-se o respectivo alvará ao perito judicial. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – CGJ. Publique-se. Registre-se. 

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003718-52.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc., Cuida-se de AÇÃO 

REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MORAIS ajuizada por 

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A em face de ENERGISA MATO GROSSO 

– DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Para tanto, afirma que na data de 

30/08/2016, houve oscilação de energia elétrica na unidade consumidora 

do segurado Piccini Armazéns Gerais Ltda., danificando bens eletrônicos. 

Diante da ocorrência a autora teve que arcar com os valores da 

indenização securitária no importe de R$ 13.725,00 (treze mil, setecentos 

e vinte e cinco reais) em favor do segurado supracitado. Assim, 

asseverando ser a ré a responsável pelo sinistro, pugna pela sua 

condenação ao pagamento da importância de R$ 13.725,00 (treze mil, 

setecentos e vinte e cinco reais) a título de danos materiais, além da verba 

de sucumbência. Com a inicial vieram os documentos. Audiência de 

conciliação junto ao ID n. 13179068. A requerida apresentou contestação 

junto ao ID n. 13523969, argumentando a preliminar de carência de ação e 

a ilegitimidade ativa. No mérito, sustenta a ausência de responsabilidade 

objetiva e existência de nexo de causalidade entre os fatos e os danos 

efetivos; ocorrência de caso fortuito e força maior; ausência de pedido 

administrativo; inexistência de danos materiais. Ao final. Ao final, pugna 

pela improcedência dos pedidos iniciais. Impugnação à contestação 

ofertada junto ao ID n. 13984601. A parte autora pugnou pelo julgamento 

antecipado (ID n. 1657092), enquanto a requerida pugnou pelo deferimento 

de prova pericial (ID n. 16146042). Decisão de id. 30951403 indeferiu a 

produção de provas. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e Decido. Compulsando os autos, constato que as questões 

postas a julgamento se resumem a questões de direito e de fato, estas 

demonstráveis pela via documental, sendo desnecessária a produção de 

prova. Logo, na forma do artigo 355, inciso I, CPC, passo ao julgamento 

antecipado do mérito. Inicialmente, passo ao exame da preliminar de 

carência da ação. REJEITO, de plano, a preliminar de carência de ação em 

razão da ausência de pedido administrativo, uma vez que não há 

embasamento jurídico que obrigue a seguradora ao prévio pedido na 

esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial, 

conforme inteligência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder 

Judiciário. Acerca da temática, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO 

DE DANOS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA 

ELÉTRICA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO – 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA 

– PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS 

– COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO E NOTAS FISCAIS – 

SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE 

PROCEDIMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – OBRIGAÇÃO DE 

INDENIZAR EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A 

responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou 

seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo 

de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se 

o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por 

sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu 

segurado/consumidor. A seguradora tem o direito de buscar os valores 

que desembolsou, via ação regressiva contra o causador do ato ilícito, 

nos limites da sub-rogação. O exaurimento da via administrativa é 

prescindível para o ajuizamento de ação regressiva contra a 

concessionária de energia, uma vez que não há embasamento jurídico que 

obrigue a seguradora ao prévio pedido na esfera administrativa para, 

somente depois, ingressar com a ação judicial, conforme inteligência do 

princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. (N.U 0032705-86.2016.8.11.0041, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS 

SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, 

Publicado no DJE 26/06/2019) REJEITO, de plano, a preliminar de carência 

da ação em razão da ilegitimidade da parte, uma vez que a empresa 

segurada tem o fornecimento de energia ofertado pela concessionaria. 

Explico. Primeiro a concessionaria de energia elétrica é a única 

competente a fornecer energia elétrica a população da localidade 

municipal, onde ocorreu o sinistro. Portanto, havendo distribuição de 

energia elétrica e ocorrendo dano elétrico a responsável e, 

consequentemente, a fornecedora de energia. A propósito: RECURSO 

INOMINADO. MUNICÍPIO DE CAMPINA DA LAGOA. VIOLAÇÃO DE DIREITO 

AUTORAL. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 

PROPORCIONALIDADE. Preliminar - No que tange à arguição de 

ilegitimidade ativa, anota-se que a demanda foi intentada por JORGE ARESI 

e JORGE ARESI ME (fima individual) em litisconsórcio ativo desnecessário, 

na medida em que é cediço que a pessoa física e o empresário individual 

confundem-se na mesma pessoa relativamente à capacidade de ser parte 

e à legitimidade do direito de ação. Preliminar afastada. Mérito - Nos termos 

do artigo 7º, VIII, c/c arts. 22 e 24, todos da Lei 9.610/98, as obras 

intelectuais de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte 

cinética são legalmente protegidas e constituem direito moral e patrimonial 

do seu autor, independentemente de registro, dando ensejo, a sua 

violação, ao dever de indenizar. Caso concreto em que a prova produzida 

demonstra, à saciedade, que a parte autora prestou serviços de criação 

de obra intelectual ao Município de Garibaldi, tendo o Município de Campina 

da Lagoa utilizado o material gráfico sem autorização e sem ressalva da 

autoria, em verdadeira apropriação indevida da obra. Dano moral - 

Verificada a ocorrência de lesão a direito de propriedade intelectual da 

parte autora, configurado está o dano moral indenizável, cujo quantum, 

observado o caráter reparatório e pedagógico do instituto, bem como o 

princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, fica mantido em R$ 

10.000,00 (dez mil reais). Assim, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95 

e em atenção aos critérios de celeridade, simplicidade, informalidade e 

economia processual elencados no artigo 2º da mesma lei, confirma-se a 

sentença em segunda instância, constando apenas da ata, com 

fundamentação sucinta e dispositivo, servindo de acórdão a súmula do 

julgamento. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Recurso 

Cível, Nº 71007426307, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, 

Turmas Recursais, Relator: Mauro Caum Gonçalves, Julgado em: 

21-03-2018) Superada as questões preliminares passo ao exame do 

mérito. Cinge-se a controvérsia sobre o direito de regresso da parte 

autora em face da responsabilidade da requerida pelo sinistro que 

culminou a danificação de bens móveis do segurado, ocasionando danos 

materiais de R$ 13.725,00 (treze mil, setecentos e vinte e cinco reais). 

Sem maiores sobressaltos vejo que a pretensão inicial merece guarida. 

Inicialmente é valido salientar que a responsabilidade das concessionárias 

de energia elétrica é objetiva, respondendo pelos danos causados 

independente de culpa. Os arts. 14 e 22, do Código de Defesa do 

Consumidor, preveem que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas 

empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma 

de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Para lhe imputar 

a responsabilidade pelos danos causados, basta demonstrar a 

comprovação do prejuízo e o nexo de causalidade. No caso em apreço, é 

incontroverso que a autora ressarciu os segurados no valor R$ 13.725,00 

(treze mil, setecentos e vinte e cinco reais), consoante os documentos 

apresentados na inicial, sub-rogando-se nos direitos dos usuários do 

serviço de energia elétrica. Também restou comprovada a falha na 

prestação do serviço da requerida, uma vez que ocorreram oscilações na 

rede de energia elétrica, consoante se extrai do laudo técnico que 

acompanha a inicial, documento este que demonstra a efetiva ocorrência 

da alegada oscilação no fornecimento de energia elétrica por parte da 

requerida, como fato gerador do dano. Sendo assim, não há dúvidas de 

que, havendo falha no fornecimento de energia elétrica, a concessionária 

está obrigada a reparar os danos ocasionados. Consigno ainda que a 

requerida ficou apenas no campo das alegações, não apresentando 

qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 

373, II, CPC). Nesse contexto, deve ser responsabilizada a ressarcir 

integralmente os valores desembolsados pela seguradora demandante. 

Outro não é o entendimento do E. TJMT: QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

P R I V A D O A P E L A Ç Ã O  N . 

1003511.87 .2017 .8 .11 .00041APELANTE(S) :ENERGISA MATO 

GROSSOAPELADO(S):ITAU SEGUROS DE AUTO RESIDÊNCIA APELAÇÃO 
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CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA 

SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA 

ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - 

SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO 

DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A 

responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou 

seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo 

de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.Aplica-se o 

CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por 

sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu 

segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP).A seguradora tem o 

direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva 

contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018) Diante do exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial para CONDENAR a parte requerida ao ressarcimento do valor 

de R$ 13.725,00 (treze mil, setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos 

de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo 

índice INPC ambos a partir da data do desembolso. Condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015. Após o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021414-38.2017.8.11.0041
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JOAO MARCOS BATISTA TEIXEIRA (AUTOR(A))
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VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021414-38.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOAO MARCOS BATISTA TEIXEIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que JOÃO MARCOS BATISTA TEIXEIRA move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 21.05.2017, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos de ids. 8803711; 8803745; 8803755; 8803770. Devidamente 

citada a parte ré apresentou contestação e documentos (id. 8683034) 

arguindo preliminarmente: I - Da Alteração do Polo Passivo para a 

Seguradora Líder; II – Da Irregularidade de Representação – Da Ausência 

de Procuração Assinada pela Parte Autora; III – Do Requerimento 

Administrativo Perante a Porto Seguros; IV - Da Necessidade de Pedido 

Administrativo Anterior – Da Falta de Interesse Processual; V – Princípio 

da Causalidade e Sucumbência Autoral; VI – Comprovante de Residência 

em Nome de Terceiro. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo 

a total improcedência da ação. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação, id. 10237063. Nomeado perito judicial para realização da 

perícia médica no segurado, o laudo pericial foi juntado id. 29566980. As 

partes se manifestaram acerca do laudo pericial (ids. 31264239 e 

29870707). É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

PARA A SEGURADORA LÍDER. Inicialmente, observo que as seguradoras 

compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um 

consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das indenizações. 

Assim, qualquer delas pode responder, total ou parcialmente, pelo 

pagamento da indenização, sendo evidente que os valores pagos são 

compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização 

por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não 

identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos 

valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a 

Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, 

providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO – DA AUSÊNCIA DE 

PROCURAÇÃO ASSINADA PELA PARTE AUTORA. Rejeito a preliminar 

alegada pela ré, tendo em vista a procuração devidamente assinada de id. 

17987200. DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO 

SEGUROS. Alega a seguradora ré, em síntese, que o documento acostado 

nos autos é precário para comprovar o requerimento na esfera 

administrativa, falta à parte autora interesse processual necessário a 

propositura da ação. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT,ademais, principalmente quando 

o pedido inicial é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no 

caso em tela. “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O 

prévio requerimento administrativo não é requisito essencial para pleitear 

judicialmente indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, 

DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). 

Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - 

SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Requerimento Administrativo. DA NECESSIDADE 

DE PEDIDO ADMINISTRATIVO ANTERIOR - DA FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora 

interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta não 

lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro 
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DPVAT,ademais, principalmente quando o pedido inicial é contestado no 

mérito pela seguradora, o que ocorreu no caso em tela. “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO - DPVAT - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - GRAU DE INVALIDEZ 

- LAUDO PERICIAL- CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL. O Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento dos Recursos Extraordinários nº. 839.314 

e 824.704, entendeu que nas ações de cobrança do seguro DPVAT, para 

que exista pretensão resistida e necessidade de intervenção jurisdicional 

é imprescindível o prévio requerimento administrativo, todavia, é 

dispensável o esgotamento das vias administrativas. É devida a 

indenização do seguro DPVAT após comprovação do grau de invalidez do 

segurado. A correção monetária da indenização sobre a invalidez 

permanente deve incidir desde a data do sinistro até o efetivo pagamento. 

(TJ-MG - AC: 10000190323592001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data 

de Julgamento: 11/06/0019, Data de Publicação: 14/06/2019) Portanto, é 

adequada a pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o 

qual decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Além do mais, é entendimento pacífico que a escolha 

do foro para o ajuizamento da ação de cobrança de seguro DPVAT 

deverá recair sobre o domicílio do autor, local do acidente, ou onde o réu 

possuir sede. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. PRINCIPIO DA CAUSALIDADE E SUCUMBÊNCIA 

AUTORAL. Se restou decidido, no plano da ação judicial, que uma das 

partes não tem juridicamente razão, considera-se que esta parte deu 

causa à demanda, dando causa, por conseguinte, a todos os custos 

inerentes a esta demanda. Em virtude desta relação de causalidade entre 

a conduta do sucumbente e a existência da ação judicial, àquele impõe-se 

o dever de suportar os custos legalmente inerentes à existência da ação, 

dentre os quais se inclui a figura dos honorários sucumbenciais. Há, por 

assim dizer, uma relação de causalidade entre o vencido e honorários 

sucumbenciais. Em acréscimo, deverá a parte sucumbente, também, arcar 

com a chamada verba honorária sucumbencial, a ser fixada pelo juízo 

conforme os parâmetros estabelecidos nos arts. 85 e seguintes do 

CPC/15. Predito art. 85, aliás, trata frontalmente do princípio da 

sucumbência, fazendo-o da seguinte forma: “Artigo 85 — A sentença 

condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.”. 

Dessa forma, Rejeito a preliminar. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM 

NOME DE TERCEIRO. Quanto à questão de ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento valido e regular do processo, em 

virtude da juntada de comprovante de residência em nome de terceiro, o 

artigo 319 do CPC, ao elencar os requisitos da petição inicial, traz a 

determinação de que seja indicado o endereço das partes, o que foi 

devidamente observado. O artigo 320[1], por sua vez, determina a 

apresentação dos documentos indispensáveis à propositura da demanda, 

não sendo o comprovante de endereço um documento obrigatório, pois já 

é suficiente a indicação da residência efetuada na petição inicial. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO 

DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. 

DESCABIMENTO.Desnecessária, na espécie, a determinação de juntada 

de comprovante de residência e RG para o processamento da inicial. 

Precedentes desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 

DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70059791533, 

Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto 

Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE ENDEREÇO. Não se tratando 

de demanda em que seja obrigatória a comprovação do endereço da 

parte, em virtude da causa de pedir, é desnecessária a emenda à inicial 

com a juntada de comprovante de endereço da parte autora. Agravo de 

instrumento provido, de plano. (Agravo de Instrumento Nº 70059638015, 

Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto 

GuaspariSudbrack, Julgado em 12/05/2014). Assim, a ação deve ter 

prosseguimento, não havendo a necessidade de ser juntado o 

comprovante de endereço em nome da parte autora. Portanto, REJEITO a 

preliminar. Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. De início, 

tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 8803770), a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito (id. 29566980). Pretende a parte autora o recebimento da 

indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 21.05.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 
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mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009).(Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia, a 

qual afirma que: “análise dos autos e exames clínicos realizados permite 

estabelecer nexo causal entre as lesões apresentadas e o acidente 

narrado na inicial. A invalidez é parcial e permanente, em grau leve (25%), 

em estrutura neurológica, aplicando tabela emitida pelo CONSELHO 

NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS – CNSP (Res. 29/91).” Segmento 

Anatômico Marque aqui o percentual Lesão ESTRUTURA NEUROLÓGICA 

25% LEVE Dessa forma, a invalidez permanente da autora decorreu do 

acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto 

probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela 

em consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo perda anatômica e/ou funcional da estrutura 

neurológica terá a vítima direito a 100% do valor total da indenização que é 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve 

(25%) a perda da parte requerente, terá essa o direito de 100% sobre 

25%, perfazendo o total de 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 

caso: - ESTRUTURA NEUROLÓGICA: *100% sobre R$ 13.500,00= R$ 

13.500,00 *25% sobre R$ 13.500,00= R$ 3.375,00 TOTAL= R$ 3.375,00 

No tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme 

orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.-Na ação de cobrança 

de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a 

data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no 

AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 

16/02/2012) (negritei) Em relação à data de incidência de juros moratórios, 

caso haja negativa de pagamento da indenização pela Seguradora 

configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da 

citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: 

“Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” (Negritei). Diante do exposto, com fulcro no 

artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

da AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que JOÃO 

MARCOS BATISTA TEIXEIRA move em desfavor de PORTO SEGURO CIA 

DE SEGUROS GERAIS, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e trinta e cinco reais), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (21.05.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

CONDENO ainda a Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) 

com espeque no que estabelecem os arts. 85, § 2º e 86, §° único do CPC, 

considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da 

causa. Restam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de 

embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos 

infringentes que forem considerados manifestamente protelatórios lhes 

sujeitará a imposição da multa prevista no § 2º artigo 1.026 do Código de 

Processo Civil. Expeça-se o respectivo alvará ao perito judicial. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – CGJ. Publique-se. Registre-se. 

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1046949-95.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOAQUIM MARCOS SARAT DE PAULA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS que 

JOAQUIM MARCOS SARAT DE PAULA move em desfavor PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vítima de 
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acidente de trânsito ocorrido no dia 22.08.2019, tendo resultado a sua 

invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade da indenização do Seguro 

DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos, ids. 25124596; 25124604; 25124606; 25124610. 

Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação e documentos (id. 

26313731) arguindo preliminarmente: I - Da Alteração Do Polo Passivo Da 

Demanda Para Seguradora Líder Do Consórcio Do Seguro Dpvat S.A; II – 

Da Não Comprovação Da Entrega Da Documentação; III - Da Reclamação 

Feita Pelo Patrono Do Autor Na Ouvidoria Da Susep. No mérito, rebateu os 

pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte 

autora apresentou impugnação à contestação, id. 30996452. Nomeado 

perito judicial para realização da perícia médica no segurado na Central de 

Conciliação, o laudo pericial foi juntado id. 29668501. A parte autora se 

manifestou acerca do laudo pericial, id. 31211552 requerendo nova prova 

pericial, ao passo que a parte requerida concordou com o laudo do perito 

id. 31191840. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Conforme 

relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA NÃO COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO. 

Alega à seguradora ré, em síntese, que o autor não comprovou a juntada 

de documentos mínimos necessários à regulação do sinistro 

administrativo, falta à parte autora interesse processual necessário a 

propositura da ação. Requer a suspensão do processo pelo prazo de 60 

(sessenta dias), e intimação do autor para dar continuidade à regulação 

administrativa. Contudo, a inicial está devidamente instruída, e contém 

todos os documentos necessários, assim a alegação da requerida não 

merece prosperar. Desta feita rejeito a preliminar. DA RECLAMAÇÃO 

FEITA PELO PATRONO DO AUTOR NA OUVIDORIA DA SUSEP. Alega a 

requerida que nunca negou-se em receber os requerimentos 

administrativos, todavia não tem obrigação de recebê-los sem a 

documentação mínima exigida em lei. Sustenta que o patrono da parte 

autora enviou e-mails a ouvidoria da SUSEP a fim de fazer reclamações 

sem fundamento. Além disso, aduz que a parte autora busca seu direito 

na Justiça sem interesse de agir e por isso, requer extinção do feito sem 

julgamento do mérito. Com relação a reclamação do advogado da parte 

autora, a Resolução CNSP (Conselho Nacional de Seguros Privado) nº 279 

de 2013 institui o seguinte: “Art. 4o Constituem atribuições da ouvidoria: I - 

receber, registrar, instruir, analisar e dar tratamento formal e adequado às 

reclamações dos consumidores de produtos e serviços das entidades que 

não forem solucionadas pelo atendimento habitual realizado por suas 

dependências e quaisquer outros canais de atendimento;” Dessa forma, 

perante a ação de reclamação do patrono do autor na ouvidoria, rejeito a 

preliminar, tendo em vista que seu problema não foi solucionado pelo 

atendimento habitual, conforme o documento de id. 25125267. Já com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

ademais, principalmente quando o pedido inicial é contestado no mérito 

pela seguradora, o que ocorreu no caso em tela. “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO - DPVAT - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - GRAU DE INVALIDEZ 

- LAUDO PERICIAL- CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL. O Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento dos Recursos Extraordinários nº. 839.314 

e 824.704, entendeu que nas ações de cobrança do seguro DPVAT, para 

que exista pretensão resistida e necessidade de intervenção jurisdicional 

é imprescindível o prévio requerimento administrativo, todavia, é 

dispensável o esgotamento das vias administrativas. É devida a 

indenização do seguro DPVAT após comprovação do grau de invalidez do 

segurado. A correção monetária da indenização sobre a invalidez 

permanente deve incidir desde a data do sinistro até o efetivo pagamento. 

(TJ-MG - AC: 10000190323592001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data 

de Julgamento: 11/06/0019, Data de Publicação: 14/06/2019) Portanto, é 

adequada a pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o 

qual decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Além do mais, é entendimento pacífico que a escolha 

do foro para o ajuizamento da ação de cobrança de seguro DPVAT 

deverá recair sobre o domicílio do autor, local do acidente, ou onde o réu 

possuir sede. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. 

De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização 

decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa 

por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte 

requerente que foi vítima de acidente automobilístico, resultando, em 

decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise dos autos, 

verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não merecem 

guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua 

carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não 

alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 25125805), a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Dessa forma, 

tenho que as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de 

comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência 

possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser 

desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos 

autos provas em consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do 

CPC, o que não foi feito. Todavia, verifico que após a realização de perícia 

médica na Central de Conciliação do Fórum desta Capital, o autor se 

manifestou nos autos requerendo a designação de nova perícia com a 

nomeação de um perito especialista em ortopedia, id. 31211552. Destaco 

que a argumentação do autor demonstra tão somente sua discordância ao 

resultado obtido em virtude da contestação da requerida, vez que não traz 

nenhum fundamento concreto para a rejeição do laudo pericial, o qual por 

outro viés, graduou a invalidez do requerente de acordo com a tabela do 

seguro obrigatório DPVAT, prevista na Lei 6.194/74. Neste sentido, o 
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entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO 

DE DEFESA – LAUDO PERICIAL PARA FINS DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO – VALIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – PRETENSÃO DE 

RECEBIMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE 

ENTRE O FATO E O DANO – PERCENTUAL DA LESÃO EVIDENCIADA – 

COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO EM SEDE ADMINISTRATIVA – 

INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA A RECEBER – PAGAMENTO 

ADMINISTRATIVO NA TOTALIDADE APURADA - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. O Juiz é o destinatário das provas, cabendo a 

ele determinar as provas necessárias ao deslinde dos autos, bem como 

indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. No caso, não se 

vislumbra a necessidade de realização de nova perícia, uma vez que a 

parte somente aponta discordância sem fundamento. O laudo pericial 

realizado por profissional competente indicado por este Tribunal de 

Justiça, que observa toda a situação posta nos autos, e inclusive explicita 

a lesão decorrente exclusivamente de acidente automobilístico, deve ser 

reconhecido para apurar a validade da perícia realizada no mutirão do 

DPVAT. Inexiste cerceamento de defesa. Satisfeita a obrigação de 

indenizar na esfera administrativa não há se falar em direito a verba 

indenizatória, cujo pagamento foi efetuado de acordo com o percentual 

apurado no laudo pericial e na tabela da referida lei. “[...] O pagamento em 

sede administrativa que satisfaz todo o valor indenizatório legalmente 

assegurado no art. 3º, da Lei n. 6.194/74, não enseja para a seguradora o 

dever de pagar qualquer complementação”. (Ap 66357/2017, DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 19/07/2017, Publicado no DJE 24/07/2017) [...]”. 

(TJ-MT - APL: 00164124120168110041382952018 MT, Relator: DESA. 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/08/2018, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 

27/08/2018) APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 

PERÍCIA - MUTIRÃO - VALIDADE - LESÕES NÃO COMPROVADAS - 

INDENIZAÇÃO - NÃO CONCESSÃO. 1. A perícia efetivada no chamado 

"mutirão DPVAT", realizada por profissional especializado e imparcial, se 

mostra válida e possui incontestável valor probatório, ao esclarecer todas 

as questões necessárias ao deslinde da demanda. 2. A não comprovação 

da debilidade permanente decorrente de acidente de trânsito inviabiliza a 

concessão da indenização do seguro obrigatório DPVAT. (TJ-MG - AC: 

10280160016505001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 

27/06/2019, Data de Publicação: 05/07/2019) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PERÍCIA REALIZADA EM MUTIRÃO. PROVA 

ELUCIDATIVA. NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INOCORRÊNCIA DE 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. 1 - Na condição de destinatário 

da prova o juiz tem liberdade para decidir se as informações contidas nos 

autos bastam para a formação de seu convencimento, indeferindo as 

provas inúteis ou meramente protelatórias. 2 - Na hipótese, se a perícia 

judicial realizada em mutirão qualifica de forma satisfatória a extensão das 

lesões sofridas pela vítima, assim como quantifica o grau de invalidez 

permanente e o percentual da perda funcional, tal como determina a 

legislação de regência, não há necessidade de se alongar a instrução do 

processo com a produção de nova prova pericial pretendida pela apelante, 

para aferição do que já restou constatado, não havendo se falar em 

cerceamento do direito de defesa da parte. APELAÇÃO CÍVEL 

CONHECIDA E DESPROVIDA.  (TJ-GO –  Ape lação: 

01955601320188090137, Relator: MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data 

de Julgamento: 11/03/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 

11/03/2019) Desta feita, rejeito o pedido de designação de nova perícia 

médica em observância aos princípios da duração razoável do processo 

(art. 4°, CPC, art. 5°, LXXVIII da CF/88) e, da cooperação processual (art. 

6°, CPC). Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito (id. 29668501). Pretende a parte autora o recebimento da 

indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 22.08.2019, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho 

outornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dentre os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional 

completa de qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares 

(Parciais) Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais 

Percentuais das Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou 

da fonação (mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa 

da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 

Perda integral (retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer 

a Lei nº 6.194: “Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por 

morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de 

assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras 

que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, 

de 2009).(Produção de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez 

permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 

(dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No caso da 

cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser 

enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 
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75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009).(Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital, a qual afirma que: “(...) I) Há 

lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente decorrente de 

acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ 

] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta afirmativa II) Descrever 

o quadro clínico atual informando: a) qual (quais) região(ões) corporal(is) 

encontra(m)-se acometida(s): MEMBRO INFERIOR ESQUERDO PUNHO 

ESQUERDO (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, 

a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: [ ] disfunções apenas temporárias [ x ] dano anatômico e/ou 

funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 

de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) 

permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como 

sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual Lesão 

1 - MEMBRO INFERIOR ESQUERDO 50% MÉDIA 2 - PUNHO ESQUERDO 

75% INTENSA Dessa forma, a invalidez permanente da autora decorreu do 

acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto 

probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela 

em consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo perda anatômica e/ou funcional de um dos membros 

inferiores terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média 

(50%) a perda da parte requerente, terá essa o direito de 70% sobre 50%, 

perfazendo o total de 35% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Mas 

também, havendo perda anatômica e/ou funcional de um dos punhos terá 

a vítima direito a 25% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, intensa (75%) a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 25% sobre 75%, 

perfazendo o total de 18,75% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 

caso: 1 - MEMBRO INFERIOR ESQUERDO: *70% sobre R$ 13.500,00= R$ 

9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00= R$ 4.725,00 TOTAL= R$ 4.725,00 2 - 

PUNHO ESQUERDO: *25% sobre R$ 13.500,00= R$ 3.375,00 *75% sobre 

R$ 3.375,00= R$ 2.531,25 TOTAL= R$ 2.531,25 LESÃO 1 R$ 4.725,00 + 

LESÃO 2 R$ 2.531,25 = TOTAL R$ 7.256,25 Assim, procedente se torna o 

pedido de cobrança do seguro obrigatório DPVAT. No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação à data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (Negritei). Concernente a indenização por danos morais, 

verifica-se que o mero dissabor ocasionado pelo descumprimento de 

obrigação legal imposta à seguradora responsável pelo pagamento do 

seguro DPVAT, não configura ato lesivo a ensejar indenização por danos 

morais, portanto improcedente o pedido. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS MORAIS POR NEGATIVA 

ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. A exigência 

de documentação para dar continuidade à solicitação administrativa de 

cobertura securitária DPVAT, por si só, não se revela uma conduta 

abusiva da empresa seguradora e, por isso mesmo, não enseja os danos 

morais. 2. Ademais, ainda que restasse claramente demonstrada a 

recalcitrância abusiva da seguradora, apenas nos casos em que a sua 

atuação tenha um reflexo amplificado na esfera pessoal da parte 

prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar a ocorrência dos 

danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. Recurso rejeitado. 

(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de 

Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data 

de Publicação: 20/04/2017) Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I 

do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial da AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS que JOAQUIM MARCOS SARAT DE PAULA move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar a 

parte requerida, ao pagamento da importância de R$7.256,25 (sete mil 

duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos), acrescidos 

de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(22.08.2019) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Por fim, 

considerando que a autora decaiu de parte mínima dos pedidos, e com 

norte no que estabelece o parágrafo único do art. 86 do CPC, CONDENO 

ainda a Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) com espeque no 

que estabelecem os arts. 85, § 2º e 86, §° único do CPC, considerando, 

neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa. 

Restam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de 

declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes que 

forem considerados manifestamente protelatórios lhes sujeitará a 

imposição da multa prevista no § 2º artigo 1.026 do Código de Processo 

Civil. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1046999-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DE ALMEIDA TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM OAB - MT19600-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1046999-24.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: ALEX DE ALMEIDA TAVARES REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. ALEX DE 

ALMEIDA TAVARES, devidamente qualificado nos autos em epigrafe, 

ingressou com a presente Ação De Revisão do Débito C/C Pedido De 

Tutela De Urgência em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, também qualificada na exordial, 

arguindo em síntese ser titular da unidade consumidora n. 6/223639-6, e 

seu consumo sempre veio na média de 333 kWh, em uma média de R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais). Alega que foi surpreendido com a 

cobrança de consumo não faturado de 1158 kWh no equivalente a R$ 

1.012,22 (um mil e doze reais e vinte e dois centavos) referente ao mês 

09/2019, o que entende ser indevido na medida em que não foi notificado 

acerca de qualquer inspeção ou releitura do relógio. Por fim, requer a 

declaração de inexistência da fatura e a abstenção do corte no 

fornecimento de energia elétrica. Deferida a liminar (id.25184948), para se 

abster de suspender o fornecimento de energia elétrica e de inscrever o 

nome da parte requerente nos órgão de proteção do crédito. Citada a 

requerida apresentou contestação (id. 26189256), arguindo que não 

houve irregularidade, pois a leitura foi realiza in loco tendo a 

concessionaria procedido a vistoria. Com a contestação vieram os 

documentos de id. 26189258 e ss. A réplica no id. 27517658. Os autos 

vieram conclusos. É o necessário relato. Fundamento e Decido. O novo 

Código de Processo Civil impõe que os processos sejam julgados, 

preferencialmente, de acordo com a ordem cronológica de conclusão. Em 

que pese este feito tenha vindo concluso recentemente para julgamento, a 

exceção prevista no artigo 12, parágrafo 2°, inciso VII, do Código de 

Processo Civil de 2015, permite a prolação de sentença nesta 

oportunidade. Assim, tratando de exceção prevista legalmente, passo ao 

julgamento do feito ante ao término da instrução e a produção das provas 

especificadas. Em primeiro lugar, é necessário restar claro, desde já, que 

o caso dos autos enquadra-se como relação de consumo, pois os sujeitos 

desta relação são, naturalmente, o fornecedor de serviços, conforme o 

artigo 3.º do Diploma Consumerista e o consumidor, ou seja, a parte 

requerente da ação. Friso, ainda, que o Magistrado ao decidir, deve 

apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos 

termos dos do disposto no art. 375 do atual CPC. O entendimento é antigo 

e remonta o art. 335 do CPC/73, ao que o entendimento jurisprudencial é 

neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras de experiência 

comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar 

as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua 

experiência e do que comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código 

de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Notadamente no 

presente caso, a discussão é simples e não demanda maiores 

elucubrações, posto que limita-se à verificação da regularidade na 

emissão da fatura de energia elétrica da unidade consumidora do 

requerente referente ao mês de Setembro de 2019. Sendo relação típica 

de consumo incide, portanto, o Código de Defesa do Consumidor, 

aplicando suas normas, inclusive, com a inversão do ônus da prova 

previsto no art. 6º, inc. VIII, do CDC. Outrossim, há de se ter em mente que 

o art. 14 do CDC estabelece o seguinte: "Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso 

quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, 

levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: 

I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O 

serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 

3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: 

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva 

do consumidor ou de terceiro.” (grifo nosso) No mesmo sentido, o Art. 

186, do Diploma Civil em vigor estabelece que: “Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” Por 

outro viés, mister esclarecer que o art. 927, do C. Civil é claro ao dispor 

que “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo.” Destaca-se, que mesmo nos casos que versem 

sobre os direitos do consumidor e, apesar de o microssistema 

consumerista prever a inversão do ônus probatório, a autora da ação 

deve comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Nesta esteira, vale 

destacar o pensamento de Paulo de Tarso Vieira SANSEVERINO, in verbis: 

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a 

proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. 

Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas em 

juízo. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor 

como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos 

constitutivos do seu direito. (...) No Brasil, o ônus probatório do 

consumidor não é tão extenso, inclusive com possibilidade de inversão do 

ônus da prova em seu favor, conforme será analisado em seguida. Deve 

ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da 

sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do 

consumidor. Em relação a estes dois pressupostos da responsabilidade 

civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma 

de distribuição do encargo probatório do art. 333, do CPC.”[1] Insta 

salientar que a parte autora, cumpriu com o seu ônus probatório, juntando 

aos autos (id. 25138413) os documentos necessários para comprovação 

da média de consumação de 333 kWh e que a fatura de Setembro de 2019 

destoou de todas as faturas cobradas entre meses de Setembro de 2019 

a Agosto de 2018. A parte requerida alega que foi realiza uma vistoria in 

loco do relógio da parte consumidora e não foi constatado nenhuma 

irregularidade na cobrança realizada. Entretanto, a parte requerida não 

comprovou a realização da vistoria, não se desincumbindo do seu ônus 

probatório quanto à existência de fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito do autora (art. 373, II do CPC/2015). Forçoso se faz 

reconhecer que o procedimento de vistoria do medidor foi realizado de 

maneira unilateral, sem qualquer prova apresente pela parte requerida, e 

sem a observação do contraditório e ampla defesa, princípios básicos de 

nosso ordenamento jurídico. Friso, que a Resolução 414/2010 da ANEEL 

visa proteger o consumidor, oportunizando a este as garantias 

constitucionais da ampla devesa e do contraditório. Nesse sentido, 

“Havendo suspeita de desvio de energia elétrica, cabe à empresa 

prestadora do serviço promover a perícia necessária à comprovação do 

fato, devendo observar, nesse procedimento, as garantias constitucionais 

da ampla defesa e do contraditório. Não pode a concessionária, sem 

observar essas garantias, retirar o medidor de energia, elaborar laudo 

unilateral e expor o consumidor ao ridículo, sob pena de ter que repará-lo 

por danos morais.” (TJMT – Apelação Cível nº 29767/2009 – Classe CNJ 

198. Quinta Câmara Cível. Rel. Desembargador Sebastião de Moraes Filho. 

DJ. 27/05/2009). A omissão em obedecer às regras da Resolução nº 

414/2010 (vigente à época do fato), que, diga-se de passagem, é um 

instrumento normativo que regulamenta a Lei nº 9427/96, diploma que 

instituiu a Agência Nacional de Energia Elétrica, macula os procedimentos 

levados a efeito pela requerida na exata medida em simplesmente 

desconsiderar o princípio da ampla defesa e do contraditório. Desta forma, 

em razão da evidente falha na prestação de serviço, merece guarida a 

pretensão da parte requerente para declara a fatura abusiva, devendo ser 

revisada conforme a média dos 12 meses anteriores à fatura discutida. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos inaugurais, para 

declarar a falha na prestação de serviço e determinar a emissão de nova 

fatura, conforme a média dos 12 (doze) meses anteriores à fatura 

expedição da fatura de Setembro de 2019. Face a sucumbência mínima do 

requerido, e com norte no que estabelece o parágrafo único do art. 86 do 

CPC, condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, face ao 

disposto no art. 85, § 2º do CPC. P.R.I. Após o trânsito em julgado, 

observe-se o disposto no art. 611 da CNGC, arquivando-se e dando-se 

baixa. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito 

[1] SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade civil no código 

de defesa do consumidor e a defesa do fornecedor. São Paulo: 

Saraiva,2002. p.328.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012487-49.2018.8.11.0041
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012487-49.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Cuida-se de AÇÃO 

REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ajuizada por TOKIO 

MARINE SEGURADORA S/A em face de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que a autora aduz ter firmado 

contratos de seguros com Antonio Isaac Fraga Lira, Tiago Queiroz Dos 

Santos e Waneska Borsatto Kuviatz, consubstanciado pelas apólices n.º 

01.14.3835697, 01.14.3824838 e 01.14.3822438, obrigando-se a garantir 

os riscos predeterminados pelas condições gerais durante a vigência dos 

seguros. Sustenta que nos dias 18/02/2017, 20/02/2017 e 30/12/2016, 

houveram oscilações de energia nas unidades consumidoras dos 

segurados, danificando vários aparelhos eletrônicos conectados à rede, 

tornando-os impróprios para o uso, ensejando a necessidade de reparos 

e substituições. Diante desta ocorrência, a autora teve que arcar com os 

valores da indenização securitária no importe de R$ 9.521,72 (nove mil 

quinhentos e vinte e um reais e setenta e dois centavos). Assim, 

asseverando ser a ré a responsável pelo sinistro, pugna pela sua 

condenação ao ressarcimento do valor pago a título de indenização por 

danos materiais, além de honorários advocatícios de 20%, ambos 

acrescidos de juros e correção monetária. Com a inicial vieram os 

documentos de id. 13112511. Devidamente citada, a parte ré apresentou 

contestação e documentos (id. 16752591), arguindo que a 

responsabilidade da concessionária se limita até o ponto de entrega do 

sistema elétrico cabendo ao consumidor a manutenção e segurança da 

rede interna conforme artigos 14 e 15 da Resolução da Aneel 414/2010. 

Sustentou ainda, a ausência de responsabilidade objetiva e existência de 

nexo de causalidade entre os fatos e os danos efetivos; inaplicabilidade 

do código do consumidor; ocorrência de caso fortuito e força maior; 

inexistência de danos materiais. Ao final, pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais. Impugnação à contestação ofertada, rechaçando os 

argumentos suscitados na contestação (id. 18913409). Facultadas as 

partes a produção de provas, a concessionária suscitou a produção de 

prova testemunhal e, colheita do depoimento pessoal da seguradora (id. 

20152398). A parte autora informou desinteresse na produção de novas 

evidências e requereu o julgamento antecipado da lide (id. 20272149). 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e Decido. 

Inicialmente, ressalto que passo ao julgamento antecipado do mérito, 

porque entendo que no caso em análise existem elementos de convicção 

suficientes para que a sentença seja proferida, com fundamento no artigo 

355, inciso I do Código de Processo Civil, tendo em vista que a matéria 

debatida não necessita de dilação probatória. Vale dizer, o julgamento 

antecipado da causa vertente não representa cerceamento de defesa ou 

violação ao princípio do contraditório, pois há nos autos elementos de 

convicção suficientes para que a sentença seja proferida, evitando-se 

que a causa tenha seu desfecho protraído, homenageando-se, desse 

modo, a tão colimada celeridade processual. A respeito do tema, eis as 

casuísticas jurisprudenciais: “Inexiste cerceamento de defesa se os fatos 

alegados haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a 

designação de audiência” (STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo 

Ribeiro, DJU 4.12.89). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACAO DE 

COBRANCA - AUSENCIA DE CONTESTACAO - PEDIDO DE ELABORACAO 

DA CONTA - INTIMACAO DO CALCULO - PRAZO ´IN ALBIS` - PEDIDO DE 

JULGAMENTO ANTECIPADO FACE AO RECONHECIMENTO DO PEDIDO - 

DETERMINACAO DE NOVA INTIMACAO POR CARTA COM ARMP - 

EQUIVOCO - APLICACAO DO ART. 330, II, DO CPC - REVELIA (ART. 319) - 

RECONHECIMENTO DO PEDIDO - PROVIMENTO.” (Agravo de Instrumento 

Nº 196044317, Nona Câmara Cível, Tribunal de Alçada do RS, Relator: 

Wellington Pacheco Barros, Julgado em 18/06/1996). Ratificando tal tese, 

posiciona-se o Supremo Tribunal Federal, litteris: “O julgamento antecipado 

da lide, quando a questão posta é exclusivamente de direito, não viola o 

princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório” (STF – 2ª 

Turma, AI 203.793-5-AgRg, rel. Min. Maurício Corrêa, j. 3.11.97, negaram 

provimento, v.u., DJU 19.12.97, p. 53).” (in CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 

LEGISLAÇÃO PROCESSUAL EM VIGOR – Theotonio Negrão – Editora 

Saraiva – 35.ª edição – 2003 – p. 410). Cinge-se a controvérsia sobre o 

direito de regresso da parte autora em face da responsabilidade da ré 

pelos sinistros que culminaram a danificação de aparelhos eletrônicos dos 

segurados, ocasionando a seguradora danos materiais no total de R$ 

9.521,72 (nove mil quinhentos e vinte e um reais e setenta e dois 

centavos). A Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal, disciplina que “o 

segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que 

efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”. Sem 

maiores sobressaltos vejo que a pretensão inicial merece guarida. 

Inicialmente é valido salientar que a responsabilidade das concessionárias 

de energia elétrica é objetiva, respondendo pelos danos causados 

independente de culpa. Os arts. 14 e 22, do Código de Defesa do 

Consumidor, preveem que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas 

empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma 

de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. E o 

posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: "STJ. Informativo n. 0530, 

20-11-2013. Terceira Turma. 'Direito Civil e do consumidor. Pagamento com 

sub-rogação. Aplica-se a regra contida no art. 14 do CDC, que estabelece 

a responsabilidade objetiva do fornecedor pelo fato do serviço, em ação 

regressiva ajuizada por seguradora objetivando o ressarcimento de valor 

pago a segurado que tivera seu veículo roubado enquanto estava sob a 

guarda de manobrista disponibilizado por restaurante. Isto porque, na ação 

regressiva devem ser aplicadas as mesmas regras do CDC que seriam 

utilizadas em eventual ação judicial promovida pelo segurado (consumidor) 

contra o restaurante (fornecedor). Com efeito, após o pagamento do valor 

contratado, ocorre sub-rogação, transferindo-se à seguradora todos os 

direitos, ações, privilégios e garantias do segurado em relação à dívida, 

contra o restaurante, de acordo com o disposto no art. 349 do CC"(REsp 

n. 1.321.739/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino) (Manual de direito 

civil. Salvador: JusPodivm, 2018, p. 813). Assim, para lhe imputar a 

responsabilidade pelos danos causados, basta demonstrar a 

comprovação do prejuízo e o nexo de causalidade. No caso em apreço, é 

incontroverso que a autora ressarciu o condomínio segurado no valor de 

R$ 9.521,72 (nove mil quinhentos e vinte e um reais e setenta e dois 

centavos), conforme comprovantes em ids. 13112817, 13112824, 

13112830, sub-rogando-se nos direitos dos usuários do serviço de 

energia elétrica. Também restou comprovada a falha na prestação do 

serviço da requerida, uma vez que ocorreram oscilações de tensão e 

descargas na rede de energia elétrica, consoante se extrai dos laudos 

técnicos de ids. 13112793, 13112802, 13112806, emitidos por empresas 

especializadas em consertos de equipamentos de uso pessoal, 

domésticos e segurança eletrônica. Consigno ainda que os relatórios e as 

ordens de serviços colacionados em ids. 20152133, 20152134, 20152136, 

20152136, 20152392, 20152395, não comprovaram a ausência de 

oscilações na rede elétrica nos dias 18/02/2017, 20/02/2017 e 30/12/2016. 

Não há dúvidas de que, havendo falha no fornecimento de energia 

elétrica, a concessionária está obrigada a reparar os danos ocasionados, 

nesse sentido dispõe o seguinte julgado: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

REGRESSIVA. RESSARCIMENTO DE DANOS DE SEGURADORA CONTRA 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA (CELESC). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. 

PRETENSO AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE. TESE NÃO 

ACOLHIDA. SEGURO COMPREENSIVO EMPRESARIAL. VARIAÇÃO DE 

TENSÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA. DANOS NOS 

EQUIPAMENTOS DA EMPRESA SEGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL 

OBJETIVA. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. 

CONCESSIONÁRIA QUE NÃO DERRUIU AS AFIRMAÇÕES AUTORAIS. 

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO QUE NÃO COMPROVA A AUSÊNCIA DE 

OSCILAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DA 

RESPONSABILIDADE. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DEVIDAMENTE 

COMPROVADO. DIREITO DE SUB-ROGAÇÃO. RESSARCIMENTO DEVIDO. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. FIXAÇÃO 
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DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. (TJ-SC - AC: 

0 3 0 2 1 3 3 1 7 2 0 1 7 8 2 4 0 0 6 1  S ã o  F r a n c i s c o  d o  S u l 

0302133-17.2017.8.24.0061, Relator: Rubens Schulz, Data de Julgamento: 

31/10/2019, Segunda Câmara de Direito Civil). Grifo nosso. Assim, a 

requerida ficou apenas no campo das alegações, não apresentando 

qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 

373, II, CPC). Nesse contexto, deve ser responsabilizada a ressarcir 

integralmente os valores desembolsados pela seguradora demandante. 

Seguindo essa linha de raciocínio, o entendimento do Tribunal de Justiça 

de Tocantins: APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE 

DANOS. DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. PEDIDO FORMULADO 

POR SEGURADORA SUB-ROGADA. DANO EM EQUIPAMENTO EM 

DECORRÊNCIA DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. GARANTIA DE 

ACESSO AO JUDICIÁRIO. ÔNUS DA PROVA. DEVER DE RESSARCIMENTO. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO APELATÓRIO CONHECIDO E 

PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - É fato incontroverso que a 

apelante/SEGURADORA demonstrou o efetivo pagamento da prestação 

securitária aos segurados. Estes, por sua vez, juntaram laudos técnicos, 

os quais demonstram que os aparelhos eletrônicos danificaram em virtude 

de pico de tensão causada por raio, decorrente uma oscilação de energia 

elétrica muito forte. 2 - Pelos elementos probatórios juntados no feito 

originários, há comprovação de que os consumidores, ora segurados, 

tiveram seus equipamentos eletrônicos danificados, em decorrência da 

oscilação de energia elétrica, nos seguintes equipamentos: 1 telefone sem 

fio, 2 televisores LCD/LED, ar condicionado SPLIT 18.000 BTUS, 

refrigerador BOSH SIDE, TV LG 49´e TV Toschiba 29`. 3 - A 

responsabilidade da apelante, na qualidade de prestadora de serviço 

público é objetiva nos termos do que dispõe o art. 37, § 6º da Constituição 

Federal, pelo que deve garantir a estabilidade da tensão na rede elétrica 

de modo a evitar oscilações ou sobrecargas no sistema conducentes a 

causar danos patrimoniais aos seus usuários. 4 - O acesso do 

prejudicado ao Judiciário consubstancia garantia constitucional que não 

pode ser elidida pela Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, 

inexistindo norma que imponha o esgotamento da esfera administrativa 

para só após permitir a discussão judicial. 5 - tendo a 

apelante/SEGURADORA logrado êxito ao comprovar os fatos constitutivos 

de seu direito, demonstrando a ocorrência de danos à empresa segurada 

e, por outro lado, a apelada/ENERGISA não ter produzido prova a 

contrariar os laudos acostados à inicial, não há falar em ausência do 

dever de indenizar, ou, ainda, em \"quebra\" do nexo causal. 6 - Sobre a 

inversão do ônus da prova cumpre mencionar que ainda que inocorrente 

no presente caso, vez que a seguradora trouxe elementos demonstrativos 

da ocorrência dos fatos e o nexo de causalidade com os danos 

causados, a demandada/apelada não logrou êxito ao confrontar a 

narrativa, ônus que lhe incumbe por força do art. 373, II, CPC/2015. 7 - 

Sentença reformada. Recurso apelatório provido para condenar a 

apelada/ENERGISA ao pagamento do dano material, no valor de R$ 

6.042,23 reais, a ser acrescidos de juros, moratórios de 1% ao mês, a 

partir da citação e correção monetária a partir da data do efetivo 

pagamento. Invertido o ônus da sucumbência, condenando a 

apelada/ENERGISA ao pagamento das custas e honorários advocatícios 

fixado em 10% sobre valor da condenação corrigido. Decisão unânime. 

(TJ-TO - APL: 00027274120198270000, Relator: JACQUELINE ADORNO DE 

LA CRUZ BARBOSA) E o Tribunal de Justiça de Mato Grosso: PODER 

JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

0025935-14.2015.8.11.0041 APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. APELADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E 

RESIDENCIA S.A. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA 

SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO 

DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – 

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PERDA DE APARELHO ELETRÔNICO - 

COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – 

POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – 

SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - 

RECURSO NÃO PROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de 

energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a 

comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação 

(comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a 

seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo 

direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (Resp. Nº 

1.321.739 – SP). A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, 

por via de Ação Regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da 

sub-rogação. (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO: 00259351420158110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 30/01/2019, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 01/02/2019) QUARTA CÂMARA DE 

D I R E I T O  P R I V A D O A P E L A Ç Ã O  N . 

1003511.87 .2017 .8 .11 .00041APELANTE(S) :ENERGISA MATO 

GROSSOAPELADO(S):ITAU SEGUROS DE AUTO RESIDÊNCIA APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA 

SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA 

ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - 

SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO 

DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A 

responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou 

seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo 

de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se 

o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por 

sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu 

segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP).A seguradora tem o 

direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva 

contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018) Por fim, em atenção 

ao disposto no art. 489, §1º, IV, do CPC/2015, ressalto que todos os 

argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar na conclusão 

adotada por este Magistrado na prolação da sentença foram analisados, 

portanto, não havendo falar em ausência de fundamentação. A respeito 

da temática, colaciono o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA 

ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, 

OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.1. Os embargos de 

declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir 

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material 

existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.2. O 

julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas 

pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a 

decisão. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI 

(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016) Diante do exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR a parte requerida ao ressarcimento do valor de R$ 9.521,72 

(nove mil quinhentos e vinte e um reais e setenta e dois centavos), 

acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção 

monetária pelo índice INPC ambos a partir da data do desembolso. 

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC. Após o trânsito 

em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040073-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T.M.S (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

CONCEICAO MENDES DE ARRUDA OAB - 033.904.571-00 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071822/4/2020 Página 56 de 758



ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1040073-61.2018.8.11.0041. 

REPRESENTANTE: CONCEICAO MENDES DE ARRUDA AUTOR: T.M.S REU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que 

THAUANNE MENDES SANTANA, menor impúbere neste ato representado 

por sua genitora CONCEICAO MENDES DE ARRUDA move em desfavor de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi 

vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 26/12/2016, tendo resultado 

a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade da indenização do Seguro 

DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos 

de ids. 16582671 e seguintes. Devidamente citada (id. 19542067), a parte 

requerida apresentou contestação e documentos (id. 22940492), arguindo 

preliminarmente: I - Da Alteração do Polo Passivo para a Seguradora Líder; 

II - Da Necessidade De Requerimento Administrativo no mérito, rebateu os 

pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. Nomeado 

perito judicial para realização da perícia médica no segurado, na central de 

conciliação e mediação desta capital, o laudo pericial foi juntado no id. 

22988252. A parte requerente não apresentou impugnação a contestação 

id. 28147663. Decisão de id. 30941259 determinou vistas ao Ministério 

Público. O ministério público se manifestou suscitando o julgamento parcial 

do mérito (id. 31080272). É o relatório. Decido. O novo Código de Processo 

Civil impõe que os processos sejam julgados, preferencialmente, de 

acordo com a ordem cronológica de conclusão. Em que pese este feito 

tenha vindo concluso recentemente para julgamento, a exceção prevista 

no artigo 12, parágrafo 2°, inciso VII, do Código de Processo Civil de 2015, 

permite a prolação de sentença nesta oportunidade. Assim, tratando de 

exceção prevista legalmente, passo ao julgamento do feito ante ao término 

da instrução e a produção das provas especificadas. Friso, ainda, que o 

Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que 

ordinariamente acontece, nos termos dos do disposto no art. 375 do atual 

CPC. O entendimento é antigo e remonta o art. 335 do CPC/73, ao que o 

entendimento jurisprudencial é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar 

as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Notadamente no presente caso, a discussão é simples e não 

demanda maiores elucubrações, ademais já foi realizada uma pericia por 

perito oficial, não havendo necessidade de produzir outra prova pericial. 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER NO POLO 

PASSIVO. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora requerida, em síntese, que falta 

a parte autora interesse processual necessário à propositura da ação, já 

que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, ademais, principalmente quando o pedido inicial 

é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no caso em tela. 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Além do mais, é 

entendimento pacífico que a escolha do foro para o ajuizamento da ação 

de cobrança de seguro DPVAT deverá recair sobre o domicílio do autor, 

local do acidente, ou onde o réu possuir sede. Dessa forma, REJEITO a 

preliminar. Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. De início, 

tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte requerente juntou Boletim de Ocorrência e Boletim de Atendimento 

Médico, a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, 

deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o 

pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade 

permanente não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os 

documentos acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. 

Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de 

Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser 

desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos 

autos provas em consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do 

CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de 

prova da alegada invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, 

já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a 

parte requerente se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito. Pretende a parte requerente o 

recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, 

por invalidez permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 

11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais 
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cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 26/12/2016, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (fls. 40), a qual afirma que: 

“(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): MEMBRO INFERIOR 

ESQUERDO (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, 

a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão MEMBRO INFERIOR ESQUERDO 50% MÉDIA [...]” 

Dessa forma, a invalidez permanente da parte requerente decorreu do 

acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto 

probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela 

em consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo lesão no MEMBRO INFERIOR ESQUERDO terá a 

vítima direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média (50%) a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 70% sobre 50%, 

perfazendo o total de 35% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071822/4/2020 Página 58 de 758



que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins 

de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - 

MEMBRO INFERIOR ESQUERDO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 

*50% sobre R$ 9.450,00= R$ 4.725,00 Total: R$ 4.725,00 No tocante a 

correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do 

c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a 

parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 4.725,00 (quatro mil e 

setecentos e vinte e cinto reais), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (26/12/2016) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. CONDENO ainda a parte Requerida ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, na forma 

prevista no artigo 85, § 8°, do CPC, considerando, neste aspecto a 

natureza da demanda e a complexidade da causa. Com o trânsito em 

julgado, ao arquivo. Publique-se Intime-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017958-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017958-46.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS REU: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Cuida-se de 

AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ajuizada por SUL 

AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS em face de ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que a autora 

aduz ter firmado contrato de seguro com o Sr. Antonio Carlos Tonsic 

consubstanciado pela apólice n° 000135348, obrigando-se a garantir os 

riscos predeterminados pelas condições gerais durante a vigência do 

seguro. Sustenta que na data de 02.08.2017, houve oscilação de energia 

elétrica na unidade consumidora da segurada, danificando vários 

aparelhos eletrônicos, tornando-os impróprios para o uso, ensejando a 

necessidade de reparos e substituições. Diante desta ocorrência, a autora 

teve que arcar com os valores da indenização securitária no importe de 

R$ 1.928,90 (mil novecentos e vinte oito reais e noventa centavos) em 

favor de Antonio Carlos Tonsic. Assim, asseverando ser a ré a 

responsável pelo sinistro, pugna pela sua condenação ao ressarcimento 

do valor pago a título de indenização por danos materiais, além de 

honorários advocatícios de 20%, ambos acrescidos de juros e correção 

monetária. Com a inicial vieram os documentos de id. 13819663. 

Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação e documentos (id. 

16583784), arguindo que a responsabilidade da concessionária se limita 

até o ponto de entrega do sistema elétrico cabendo ao consumidor a 

manutenção e segurança da rede interna conforme artigos 14 e 15 da 

Resolução da Aneel 414/2010. Sustentou ainda, a ausência de 

responsabilidade objetiva e existência de nexo de causalidade entre os 

fatos e os danos efetivos; inaplicabilidade do código do consumidor; 

ocorrência de caso fortuito e força maior; inexistência de danos materiais. 

Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais. Impugnação à 

contestação ofertada, rechaçando os argumentos suscitados na 

contestação (id. 18953346). Facultadas as partes a produção de provas, 

a concessionária suscitou a produção de prova testemunhal e, colheita do 

depoimento pessoal da seguradora (id. 20029130). A parte autora 

informou desinteresse na produção de novas evidências e requereu o 

julgamento antecipado da lide (id. 20146613). Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e Decido. Inicialmente, ressalto 

que passo ao julgamento antecipado do mérito, porque entendo que no 

caso em análise existem elementos de convicção suficientes para que a 

sentença seja proferida, com fundamento no artigo 355, inciso I do Código 

de Processo Civil, tendo em vista que a matéria debatida não necessita de 

dilação probatória. Vale dizer, o julgamento antecipado da causa vertente 

não representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do 

contraditório, pois há nos autos elementos de convicção suficientes para 

que a sentença seja proferida, evitando-se que a causa tenha seu 

desfecho protraído, homenageando-se, desse modo, a tão colimada 

celeridade processual. A respeito do tema, eis as casuísticas 

jurisprudenciais: “Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados 

haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a 

designação de audiência” (STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo 

Ribeiro, DJU 4.12.89). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACAO DE 

COBRANCA - AUSENCIA DE CONTESTACAO - PEDIDO DE ELABORACAO 

DA CONTA - INTIMACAO DO CALCULO - PRAZO ´IN ALBIS` - PEDIDO DE 

JULGAMENTO ANTECIPADO FACE AO RECONHECIMENTO DO PEDIDO - 

DETERMINACAO DE NOVA INTIMACAO POR CARTA COM ARMP - 

EQUIVOCO - APLICACAO DO ART. 330, II, DO CPC - REVELIA (ART. 319) - 

RECONHECIMENTO DO PEDIDO - PROVIMENTO.” (Agravo de Instrumento 

Nº 196044317, Nona Câmara Cível, Tribunal de Alçada do RS, Relator: 

Wellington Pacheco Barros, Julgado em 18/06/1996). Ratificando tal tese, 

posiciona-se o Supremo Tribunal Federal, litteris: “O julgamento antecipado 

da lide, quando a questão posta é exclusivamente de direito, não viola o 

princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório” (STF – 2ª 

Turma, AI 203.793-5-AgRg, rel. Min. Maurício Corrêa, j. 3.11.97, negaram 

provimento, v.u., DJU 19.12.97, p. 53).” (in CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 

LEGISLAÇÃO PROCESSUAL EM VIGOR – Theotonio Negrão – Editora 

Saraiva – 35.ª edição – 2003 – p. 410). Cinge-se a controvérsia sobre o 

direito de regresso da parte autora em face da responsabilidade da ré pelo 

sinistro que culminou a danificação de aparelhos eletrônicos da segurada, 

ocasionando a seguradora danos materiais de R$ 1.928,90 (mil 

novecentos e vinte oito reais e noventa centavos). A Súmula 188 do 

Supremo Tribunal Federal, disciplina que “o segurador tem ação 

regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até 

ao limite previsto no contrato de seguro”. Sem maiores sobressaltos vejo 

que a pretensão inicial merece guarida. Inicialmente é valido salientar que a 

responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, 

respondendo pelos danos causados independente de culpa. Os arts. 14 e 

22, do Código de Defesa do Consumidor, preveem que: Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Art. 22. Os 

órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 

permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são 

obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto 

aos essenciais, contínuos. E o posicionamento do Superior Tribunal de 

Justiça: "STJ. Informativo n. 0530, 20-11-2013. Terceira Turma. 'Direito Civil 

e do consumidor. Pagamento com sub-rogação. Aplica-se a regra contida 

no art. 14 do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva do 

fornecedor pelo fato do serviço, em ação regressiva ajuizada por 

seguradora objetivando o ressarcimento de valor pago a segurado que 

tivera seu veículo roubado enquanto estava sob a guarda de manobrista 

disponibilizado por restaurante. Isto porque, na ação regressiva devem 

ser aplicadas as mesmas regras do CDC que seriam utilizadas em 

eventual ação judicial promovida pelo segurado (consumidor) contra o 

restaurante (fornecedor). Com efeito, após o pagamento do valor 

contratado, ocorre sub-rogação, transferindo-se à seguradora todos os 

direitos, ações, privilégios e garantias do segurado em relação à dívida, 

contra o restaurante, de acordo com o disposto no art. 349 do CC"(REsp 

n. 1.321.739/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino) (Manual de direito 

civil. Salvador: JusPodivm, 2018, p. 813). Assim, para lhe imputar a 

responsabilidade pelos danos causados, basta demonstrar a 

comprovação do prejuízo e o nexo de causalidade. No caso em apreço, é 

incontroverso que a autora ressarciu o condomínio segurado no valor de 
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R$ 1.928,90 (mil novecentos e vinte oito reais e noventa centavos), 

conforme comprovante em id. 13820035, sub-rogando-se nos direitos dos 

usuários do serviço de energia elétrica. Também restou comprovada a 

falha na prestação do serviço da requerida, uma vez que ocorreram 

oscilações de tensão e descargas na rede de energia elétrica, consoante 

se extrai do laudo técnico de id. 13819946, emitido por empresa 

especializada em conserto de equipamentos de uso pessoal, domésticos e 

segurança eletrônica. Consigno ainda que o relatório de interrupção e a 

ordem de serviço colacionados em ids. 20029122 e 20029128, não 

comprovaram a ausência de oscilações na rede elétrica no dia 

02.08.2017. Não há dúvidas de que, havendo falha no fornecimento de 

energia elétrica, a concessionária está obrigada a reparar os danos 

ocasionados, nesse sentido dispõe o seguinte julgado: APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO DE DANOS DE SEGURADORA 

CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA (CELESC). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO 

DA RÉ. PRETENSO AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE. TESE NÃO 

ACOLHIDA. SEGURO COMPREENSIVO EMPRESARIAL. VARIAÇÃO DE 

TENSÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA. DANOS NOS 

EQUIPAMENTOS DA EMPRESA SEGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL 

OBJETIVA. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. 

CONCESSIONÁRIA QUE NÃO DERRUIU AS AFIRMAÇÕES AUTORAIS. 

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO QUE NÃO COMPROVA A AUSÊNCIA DE 

OSCILAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DA 

RESPONSABILIDADE. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DEVIDAMENTE 

COMPROVADO. DIREITO DE SUB-ROGAÇÃO. RESSARCIMENTO DEVIDO. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. FIXAÇÃO 

DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. (TJ-SC - AC: 

0 3 0 2 1 3 3 1 7 2 0 1 7 8 2 4 0 0 6 1  S ã o  F r a n c i s c o  d o  S u l 

0302133-17.2017.8.24.0061, Relator: Rubens Schulz, Data de Julgamento: 

31/10/2019, Segunda Câmara de Direito Civil). Grifo nosso. Assim, a 

requerida ficou apenas no campo das alegações, não apresentando 

qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 

373, II, CPC). Nesse contexto, deve ser responsabilizada a ressarcir 

integralmente os valores desembolsados pela seguradora demandante. 

Seguindo essa linha de raciocínio, o entendimento do Tribunal de Justiça 

de Tocantins: APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE 

DANOS. DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. PEDIDO FORMULADO 

POR SEGURADORA SUB-ROGADA. DANO EM EQUIPAMENTO EM 

DECORRÊNCIA DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. GARANTIA DE 

ACESSO AO JUDICIÁRIO. ÔNUS DA PROVA. DEVER DE RESSARCIMENTO. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO APELATÓRIO CONHECIDO E 

PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - É fato incontroverso que a 

apelante/SEGURADORA demonstrou o efetivo pagamento da prestação 

securitária aos segurados. Estes, por sua vez, juntaram laudos técnicos, 

os quais demonstram que os aparelhos eletrônicos danificaram em virtude 

de pico de tensão causada por raio, decorrente uma oscilação de energia 

elétrica muito forte. 2 - Pelos elementos probatórios juntados no feito 

originários, há comprovação de que os consumidores, ora segurados, 

tiveram seus equipamentos eletrônicos danificados, em decorrência da 

oscilação de energia elétrica, nos seguintes equipamentos: 1 telefone sem 

fio, 2 televisores LCD/LED, ar condicionado SPLIT 18.000 BTUS, 

refrigerador BOSH SIDE, TV LG 49´e TV Toschiba 29`. 3 - A 

responsabilidade da apelante, na qualidade de prestadora de serviço 

público é objetiva nos termos do que dispõe o art. 37, § 6º da Constituição 

Federal, pelo que deve garantir a estabilidade da tensão na rede elétrica 

de modo a evitar oscilações ou sobrecargas no sistema conducentes a 

causar danos patrimoniais aos seus usuários. 4 - O acesso do 

prejudicado ao Judiciário consubstancia garantia constitucional que não 

pode ser elidida pela Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, 

inexistindo norma que imponha o esgotamento da esfera administrativa 

para só após permitir a discussão judicial. 5 - tendo a 

apelante/SEGURADORA logrado êxito ao comprovar os fatos constitutivos 

de seu direito, demonstrando a ocorrência de danos à empresa segurada 

e, por outro lado, a apelada/ENERGISA não ter produzido prova a 

contrariar os laudos acostados à inicial, não há falar em ausência do 

dever de indenizar, ou, ainda, em \"quebra\" do nexo causal. 6 - Sobre a 

inversão do ônus da prova cumpre mencionar que ainda que inocorrente 

no presente caso, vez que a seguradora trouxe elementos demonstrativos 

da ocorrência dos fatos e o nexo de causalidade com os danos 

causados, a demandada/apelada não logrou êxito ao confrontar a 

narrativa, ônus que lhe incumbe por força do art. 373, II, CPC/2015. 7 - 

Sentença reformada. Recurso apelatório provido para condenar a 

apelada/ENERGISA ao pagamento do dano material, no valor de R$ 

6.042,23 reais, a ser acrescidos de juros, moratórios de 1% ao mês, a 

partir da citação e correção monetária a partir da data do efetivo 

pagamento. Invertido o ônus da sucumbência, condenando a 

apelada/ENERGISA ao pagamento das custas e honorários advocatícios 

fixado em 10% sobre valor da condenação corrigido. Decisão unânime. 

(TJ-TO - APL: 00027274120198270000, Relator: JACQUELINE ADORNO DE 

LA CRUZ BARBOSA) E o Tribunal de Justiça de Mato Grosso: PODER 

JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

0025935-14.2015.8.11.0041 APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. APELADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E 

RESIDENCIA S.A. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA 

SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO 

DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – 

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PERDA DE APARELHO ELETRÔNICO - 

COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – 

POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – 

SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - 

RECURSO NÃO PROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de 

energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a 

comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação 

(comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a 

seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo 

direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (Resp. Nº 

1.321.739 – SP). A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, 

por via de Ação Regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da 

sub-rogação. (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO: 00259351420158110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 30/01/2019, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 01/02/2019) QUARTA CÂMARA DE 

D I R E I T O  P R I V A D O A P E L A Ç Ã O  N . 

1003511.87 .2017 .8 .11 .00041APELANTE(S) :ENERGISA MATO 

GROSSOAPELADO(S):ITAU SEGUROS DE AUTO RESIDÊNCIA APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA 

SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA 

ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - 

SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO 

DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A 

responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou 

seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo 

de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se 

o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por 

sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu 

segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP).A seguradora tem o 

direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva 

contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018) Por fim, em atenção 

ao disposto no art. 489, §1º, IV, do CPC/2015, ressalto que todos os 

argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar na conclusão 

adotada por este Magistrado na prolação da sentença foram analisados, 

portanto, não havendo falar em ausência de fundamentação. A respeito 

da temática, colaciono o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA 

ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, 

OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.1. Os embargos de 

declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir 

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material 

existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.2. O 

julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas 

pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a 

decisão. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI 

(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016) Diante do exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para 
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CONDENAR a parte requerida ao ressarcimento do valor de R$ 1.928,90 

(mil novecentos e vinte oito reais e noventa centavos), acrescidos de 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice 

INPC ambos a partir da data do desembolso. Condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do 

art. 85, § 2º, do CPC. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Publique-se. 

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1029584-62.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

HDI SEGUROS S.A. REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Cuida-se de AÇÃO REGRESSIVA DE 

RESSARCIMENTO DE DANOS ajuizada por HDI SEGUROS S.A em face de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que a 

autora aduz ter firmado contrato de seguro com a Sra. Terezinha Mucelin 

Piaia consubstanciado pela apólice n° 01.058.005.008393, obrigando-se a 

garantir os riscos predeterminados pelas condições gerais durante a 

vigência do seguro. Sustenta que na data de 10.02.2017, houve oscilação 

de energia elétrica na unidade consumidora da segurada, danificando 

vários aparelhos eletrônicos, tornando-os impróprios para o uso, 

ensejando a necessidade de reparos e substituições. Diante desta 

ocorrência, a autora teve que arcar com os valores da indenização 

securitária no importe de R$ 3.695,00 (três mil seiscentos e noventa e 

cinco reais) em favor de Terezinha Mucelin Piaia. Assim, asseverando ser 

a ré a responsável pelo sinistro, pugna pela sua condenação ao 

ressarcimento do valor pago a título de indenização por danos materiais, 

além de honorários advocatícios de 20%, ambos acrescidos de juros e 

correção monetária. Com a inicial vieram os documentos de id. 15229406. 

Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação e documentos (id. 

17014024), arguindo que a responsabilidade da concessionária se limita 

até o ponto de entrega do sistema elétrico cabendo ao consumidor a 

manutenção e segurança da rede interna conforme artigos 14 e 15 da 

Resolução da Aneel 414/2010. Sustentou ainda, a ausência de 

responsabilidade objetiva e existência de nexo de causalidade entre os 

fatos e os danos efetivos; inaplicabilidade do código do consumidor; 

ocorrência de caso fortuito e força maior; inexistência de danos materiais. 

Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais. Impugnação à 

contestação ofertada, rechaçando os argumentos suscitados na 

contestação (id. id. 18698118). Facultadas as partes a produção de 

provas, a parte autora informou desinteresse na produção de novas 

evidências e requereu o julgamento antecipado da lide (id. 18886585). A 

concessionária suscitou a produção de prova testemunhal e, colheita do 

depoimento pessoal da seguradora (id. 18988247). Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e Decido. Inicialmente, ressalto 

que passo ao julgamento antecipado do mérito, porque entendo que no 

caso em análise existem elementos de convicção suficientes para que a 

sentença seja proferida, com fundamento no artigo 355, inciso I do Código 

de Processo Civil, tendo em vista que a matéria debatida não necessita de 

dilação probatória. Vale dizer, o julgamento antecipado da causa vertente 

não representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do 

contraditório, pois há nos autos elementos de convicção suficientes para 

que a sentença seja proferida, evitando-se que a causa tenha seu 

desfecho protraído, homenageando-se, desse modo, a tão colimada 

celeridade processual. A respeito do tema, eis as casuísticas 

jurisprudenciais: “Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados 

haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a 

designação de audiência” (STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo 

Ribeiro, DJU 4.12.89). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACAO DE 

COBRANCA - AUSENCIA DE CONTESTACAO - PEDIDO DE ELABORACAO 

DA CONTA - INTIMACAO DO CALCULO - PRAZO ´IN ALBIS` - PEDIDO DE 

JULGAMENTO ANTECIPADO FACE AO RECONHECIMENTO DO PEDIDO - 

DETERMINACAO DE NOVA INTIMACAO POR CARTA COM ARMP - 

EQUIVOCO - APLICACAO DO ART. 330, II, DO CPC - REVELIA (ART. 319) - 

RECONHECIMENTO DO PEDIDO - PROVIMENTO.” (Agravo de Instrumento 

Nº 196044317, Nona Câmara Cível, Tribunal de Alçada do RS, Relator: 

Wellington Pacheco Barros, Julgado em 18/06/1996). Ratificando tal tese, 

posiciona-se o Supremo Tribunal Federal, litteris: “O julgamento antecipado 

da lide, quando a questão posta é exclusivamente de direito, não viola o 

princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório” (STF – 2ª 

Turma, AI 203.793-5-AgRg, rel. Min. Maurício Corrêa, j. 3.11.97, negaram 

provimento, v.u., DJU 19.12.97, p. 53).” (in CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 

LEGISLAÇÃO PROCESSUAL EM VIGOR – Theotonio Negrão – Editora 

Saraiva – 35.ª edição – 2003 – p. 410). Cinge-se a controvérsia sobre o 

direito de regresso da parte autora em face da responsabilidade da ré pelo 

sinistro que culminou a danificação de aparelhos eletrônicos da segurada, 

ocasionando a seguradora danos materiais no total de R$ 3.695,00 (três 

mil seiscentos e noventa e cinco reais). A Súmula 188 do Supremo 

Tribunal Federal, disciplina que “o segurador tem ação regressiva contra o 

causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no 

contrato de seguro”. Sem maiores sobressaltos vejo que a pretensão 

inicial merece guarida. Inicialmente é valido salientar que a 

responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, 

respondendo pelos danos causados independente de culpa. Os arts. 14 e 

22, do Código de Defesa do Consumidor, preveem que: Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Art. 22. Os 

órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 

permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são 

obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto 

aos essenciais, contínuos. E o posicionamento do Superior Tribunal de 

Justiça: "STJ. Informativo n. 0530, 20-11-2013. Terceira Turma. 'Direito Civil 

e do consumidor. Pagamento com sub-rogação. Aplica-se a regra contida 

no art. 14 do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva do 

fornecedor pelo fato do serviço, em ação regressiva ajuizada por 

seguradora objetivando o ressarcimento de valor pago a segurado que 

tivera seu veículo roubado enquanto estava sob a guarda de manobrista 

disponibilizado por restaurante. Isto porque, na ação regressiva devem 

ser aplicadas as mesmas regras do CDC que seriam utilizadas em 

eventual ação judicial promovida pelo segurado (consumidor) contra o 

restaurante (fornecedor). Com efeito, após o pagamento do valor 

contratado, ocorre sub-rogação, transferindo-se à seguradora todos os 

direitos, ações, privilégios e garantias do segurado em relação à dívida, 

contra o restaurante, de acordo com o disposto no art. 349 do CC"(REsp 

n. 1.321.739/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino) (Manual de direito 

civil. Salvador: JusPodivm, 2018, p. 813). Assim, para lhe imputar a 

responsabilidade pelos danos causados, basta demonstrar a 

comprovação do prejuízo e o nexo de causalidade. No caso em apreço, é 

incontroverso que a autora ressarciu o condomínio segurado no valor de 

R$ 3.695,00 (três mil seiscentos e noventa e cinco reais), conforme 

comprovante em id. 15229582, sub-rogando-se nos direitos dos usuários 

do serviço de energia elétrica. Também restou comprovada a falha na 

prestação do serviço da requerida, uma vez que ocorreram oscilações de 

tensão e descargas na rede de energia elétrica, consoante se extrai do 

laudo técnico de id. 15229613, emitido por empresa especializada em 

conserto de equipamentos de uso pessoal, domésticos e segurança 

eletrônica. Consigno ainda que o relatório de interrupção e a ordem de 

serviço colacionados em ids. 18988246 e 18988243, não comprovaram a 

ausência de oscilações na rede elétrica no dia 10.02.2017. Não há 

dúvidas de que, havendo falha no fornecimento de energia elétrica, a 

concessionária está obrigada a reparar os danos ocasionados, nesse 

sentido dispõe o seguinte julgado: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

REGRESSIVA. RESSARCIMENTO DE DANOS DE SEGURADORA CONTRA 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA (CELESC). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. 

PRETENSO AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE. TESE NÃO 

ACOLHIDA. SEGURO COMPREENSIVO EMPRESARIAL. VARIAÇÃO DE 

TENSÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA. DANOS NOS 
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EQUIPAMENTOS DA EMPRESA SEGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL 

OBJETIVA. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. 

CONCESSIONÁRIA QUE NÃO DERRUIU AS AFIRMAÇÕES AUTORAIS. 

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO QUE NÃO COMPROVA A AUSÊNCIA DE 

OSCILAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DA 

RESPONSABILIDADE. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DEVIDAMENTE 

COMPROVADO. DIREITO DE SUB-ROGAÇÃO. RESSARCIMENTO DEVIDO. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. FIXAÇÃO 

DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. (TJ-SC - AC: 

0 3 0 2 1 3 3 1 7 2 0 1 7 8 2 4 0 0 6 1  S ã o  F r a n c i s c o  d o  S u l 

0302133-17.2017.8.24.0061, Relator: Rubens Schulz, Data de Julgamento: 

31/10/2019, Segunda Câmara de Direito Civil). Grifo nosso. Assim, a 

requerida ficou apenas no campo das alegações, não apresentando 

qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 

373, II, CPC). Nesse contexto, deve ser responsabilizada a ressarcir 

integralmente os valores desembolsados pela seguradora demandante. 

Seguindo essa linha de raciocínio, o entendimento do Tribunal de Justiça 

de Tocantins: APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE 

DANOS. DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. PEDIDO FORMULADO 

POR SEGURADORA SUB-ROGADA. DANO EM EQUIPAMENTO EM 

DECORRÊNCIA DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. GARANTIA DE 

ACESSO AO JUDICIÁRIO. ÔNUS DA PROVA. DEVER DE RESSARCIMENTO. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO APELATÓRIO CONHECIDO E 

PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - É fato incontroverso que a 

apelante/SEGURADORA demonstrou o efetivo pagamento da prestação 

securitária aos segurados. Estes, por sua vez, juntaram laudos técnicos, 

os quais demonstram que os aparelhos eletrônicos danificaram em virtude 

de pico de tensão causada por raio, decorrente uma oscilação de energia 

elétrica muito forte. 2 - Pelos elementos probatórios juntados no feito 

originários, há comprovação de que os consumidores, ora segurados, 

tiveram seus equipamentos eletrônicos danificados, em decorrência da 

oscilação de energia elétrica, nos seguintes equipamentos: 1 telefone sem 

fio, 2 televisores LCD/LED, ar condicionado SPLIT 18.000 BTUS, 

refrigerador BOSH SIDE, TV LG 49´e TV Toschiba 29`. 3 - A 

responsabilidade da apelante, na qualidade de prestadora de serviço 

público é objetiva nos termos do que dispõe o art. 37, § 6º da Constituição 

Federal, pelo que deve garantir a estabilidade da tensão na rede elétrica 

de modo a evitar oscilações ou sobrecargas no sistema conducentes a 

causar danos patrimoniais aos seus usuários. 4 - O acesso do 

prejudicado ao Judiciário consubstancia garantia constitucional que não 

pode ser elidida pela Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, 

inexistindo norma que imponha o esgotamento da esfera administrativa 

para só após permitir a discussão judicial. 5 - tendo a 

apelante/SEGURADORA logrado êxito ao comprovar os fatos constitutivos 

de seu direito, demonstrando a ocorrência de danos à empresa segurada 

e, por outro lado, a apelada/ENERGISA não ter produzido prova a 

contrariar os laudos acostados à inicial, não há falar em ausência do 

dever de indenizar, ou, ainda, em \"quebra\" do nexo causal. 6 - Sobre a 

inversão do ônus da prova cumpre mencionar que ainda que inocorrente 

no presente caso, vez que a seguradora trouxe elementos demonstrativos 

da ocorrência dos fatos e o nexo de causalidade com os danos 

causados, a demandada/apelada não logrou êxito ao confrontar a 

narrativa, ônus que lhe incumbe por força do art. 373, II, CPC/2015. 7 - 

Sentença reformada. Recurso apelatório provido para condenar a 

apelada/ENERGISA ao pagamento do dano material, no valor de R$ 

6.042,23 reais, a ser acrescidos de juros, moratórios de 1% ao mês, a 

partir da citação e correção monetária a partir da data do efetivo 

pagamento. Invertido o ônus da sucumbência, condenando a 

apelada/ENERGISA ao pagamento das custas e honorários advocatícios 

fixado em 10% sobre valor da condenação corrigido. Decisão unânime. 

(TJ-TO - APL: 00027274120198270000, Relator: JACQUELINE ADORNO DE 

LA CRUZ BARBOSA) E o Tribunal de Justiça de Mato Grosso: PODER 

JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

0025935-14.2015.8.11.0041 APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. APELADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E 

RESIDENCIA S.A. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA 

SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO 

DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – 

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PERDA DE APARELHO ELETRÔNICO - 

COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – 

POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – 

SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - 

RECURSO NÃO PROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de 

energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a 

comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação 

(comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a 

seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo 

direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (Resp. Nº 

1.321.739 – SP). A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, 

por via de Ação Regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da 

sub-rogação. (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO: 00259351420158110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 30/01/2019, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 01/02/2019) QUARTA CÂMARA DE 

D I R E I T O  P R I V A D O A P E L A Ç Ã O  N . 

1003511.87 .2017 .8 .11 .00041APELANTE(S) :ENERGISA MATO 

GROSSOAPELADO(S):ITAU SEGUROS DE AUTO RESIDÊNCIA APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA 

SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA 

ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - 

SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO 

DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A 

responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou 

seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo 

de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se 

o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por 

sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu 

segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP).A seguradora tem o 

direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva 

contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018) Por fim, em atenção 

ao disposto no art. 489, §1º, IV, do CPC/2015, ressalto que todos os 

argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar na conclusão 

adotada por este Magistrado na prolação da sentença foram analisados, 

portanto, não havendo falar em ausência de fundamentação. A respeito 

da temática, colaciono o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA 

ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, 

OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.1. Os embargos de 

declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir 

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material 

existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.2. O 

julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas 

pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a 

decisão. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI 

(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016) Diante do exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR a parte requerida ao ressarcimento do valor de R$ 3.695,00 

(três mil seiscentos e noventa e cinco reais),acrescidos de juros legais de 

1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a 

partir da data do desembolso. Condeno a parte requerida ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, 

do CPC. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

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

Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002830-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA BEATRIZ DE CERQUEIRA CALDAS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)
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FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

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

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 
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Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002830-49.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANGELICA BEATRIZ DE CERQUEIRA CALDAS DE OLIVEIRA REU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ANGELICA 

BEATRIZ DE CERQUEIRA CALDAS DE BARBOSA menor impúbere, neste 

ato representada pela genitora BEATRIZ VITÓRIA CERQUEIRA ANJOS 

BARBOSA move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 22/02/2018, tendo resultado a sua invalidez permanente, 

razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao pagamento da 

integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram os documentos de ids. 17504902 e 

seguintes. Decisão de id. 17522100 determinou a emenda da inicial. 

Emenda da Inicial id. 17644789 e ss. Devidamente citada (id. 18001502), a 

parte requerida apresentou contestação e documentos (id. 18933156), 

arguindo preliminarmente: I - Da Alteração do Polo Passivo para a 

Seguradora Líder; II - Da Necessidade De Requerimento Administrativo. No 

mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da 

ação. Nomeado perito judicial para realização da perícia médica no 

segurado, na central de conciliação e mediação desta capital, o laudo 

pericial foi juntado no id. 20366069. Decisão determinou vistas ao MP (id. 

31081624). Parecer do Ministério Público id. 31307145. A parte requerente 

não apresentou impugnação a contestação. É o relatório. Decido. O novo 

Código de Processo Civil impõe que os processos sejam julgados, 

preferencialmente, de acordo com a ordem cronológica de conclusão. Em 

que pese este feito tenha vindo concluso recentemente para julgamento, a 

exceção prevista no artigo 12, parágrafo 2°, inciso VII, do Código de 

Processo Civil de 2015, permite a prolação de sentença nesta 

oportunidade. Assim, tratando de exceção prevista legalmente, passo ao 

julgamento do feito ante ao término da instrução e a produção das provas 

especificadas. Friso, ainda, que o Magistrado ao decidir, deve apreciar as 

provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos dos 

do disposto no art. 375 do atual CPC. O entendimento é antigo e remonta o 

art. 335 do CPC/73, ao que o entendimento jurisprudencial é neste sentido: 

“O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Notadamente no presente caso, a 

discussão é simples e não demanda maiores elucubrações, ademais já foi 

realizada uma pericia por perito oficial, não havendo necessidade de 

produzir outra prova pericial. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA INCLUSÃO DA SEGURADORA 

LÍDER NO POLO PASSIVO. Inicialmente, observo que as seguradoras 

compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um 

consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das indenizações. 

Assim, qualquer delas pode responder, total ou parcialmente, pelo 

pagamento da indenização, sendo evidente que os valores pagos são 

compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização 

por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não 

identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos 

valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a 

Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, 

providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE 

DE AGIR. Alega a seguradora requerida, em síntese, que falta a parte 

autora interesse processual necessário à propositura da ação, já que esta 

não lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

ademais, principalmente quando o pedido inicial é contestado no mérito 

pela seguradora, o que ocorreu no caso em tela. “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Além do mais, é entendimento pacífico que a escolha 

do foro para o ajuizamento da ação de cobrança de seguro DPVAT 

deverá recair sobre o domicílio do autor, local do acidente, ou onde o réu 

possuir sede. Dessa forma, REJEITO a preliminar. Superadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 

participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte requerente juntou Boletim de Ocorrência e 

Boletim de Atendimento Médico, a fim de comprovar o sinistro e o dano 

dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples prova” 

donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 
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veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a parte requerente se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito. Pretende a parte requerente o recebimento da indenização do 

Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes 

da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 

que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 22/02/2018, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (fls. 40), a qual afirma que: 

“(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): ESTRUTURA 

CRANIANA FACIAL (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, 

prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] 

Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro 

clínico cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano 

anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto 

na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão ESTRUTURA CRANIANA 25% LEVE [...]” Dessa 

forma, a invalidez permanente da parte requerente decorreu do acidente 

narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 
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responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo lesão na ESTRUTURA CRANIANA terá a vítima 

direito a 100% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve (25%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito o total de 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do 

membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a 

ser aplicado ao caso: - ESTRUTURA CRANIANA: *100% sobre R$ 

13.500,00 = R$ 13.500,00 *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 Total: 

R$ 3.375,00 No tocante a correção monetária em seguro obrigatório 

DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: 

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Com relação ao dano moral, 

indefiro pois não houve violação ao direito da moral do parte requerente. 

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte 

requerida, ao pagamento da importância de R$ 3.375,00 (três mil trezentos 

e setenta e cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (22/02/2018) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. CONDENO ainda a parte Requerida ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, na forma 

prevista no artigo 85, § 8°, do CPC, considerando, neste aspecto a 

natureza da demanda e a complexidade da causa. Com o trânsito em 

julgado, ao arquivo. Publique-se Intime-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024513-45.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA ajuizada por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A em face de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Aduz a 

autora que nos dias 20/04/2017, 11/01/2016, 10/02/2016, 30/03/2017, 

26/10/2016, 27/03/2017, 07/05/2015, houveram oscilações de energia nas 

unidades consumidoras dos segurados, danificando vários aparelhos 

eletrônicos conectados à rede, tornando-os impróprios para o uso, 

ensejando a necessidade de reparos e substituições. Diante desta 

ocorrência, a autora teve que arcar com os valores das indenizações 

securitárias no importe de R$ 50.289,55 (cinquenta mil duzentos e oitenta 

e nove reais e cinquenta e cinco centavos). Assim, asseverando ser a ré 

a responsável pelo sinistro, pugna pela sua condenação ao ressarcimento 

do valor pago a título de indenização por danos materiais, além de 

honorários advocatícios de 20%, ambos acrescidos de juros e correção 

monetária. Com a inicial vieram os documentos de id. 20744047. 

Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação e documentos (id. 

16752591), arguindo preliminarmente: a) Falta De Interesse De Agir – 

Ausência De Reclamação Do Segurado Na Via Administrativa, b) 

Necessidade De Desmembramento Dos Casos Ante Ao Prejuízo De 

Defesa Da Concessionária. Afirmou que a responsabilidade da 

concessionária se limita até o ponto de entrega do sistema elétrico 

cabendo ao consumidor a manutenção e segurança da rede interna 

conforme artigos 14 e 15 da Resolução da Aneel 414/2010. Sustentou 

ainda, a ausência de responsabilidade objetiva e existência de nexo de 

causalidade entre os fatos e os danos efetivos; inaplicabilidade do código 

do consumidor; ocorrência de caso fortuito e força maior; inexistência de 

danos materiais. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais. 

Impugnação à contestação ofertada, rechaçando os argumentos 

suscitados na contestação (id. 26292553). Facultadas as partes a 

produção de provas, a parte autora informou desinteresse na produção 

de novas evidências e requereu o julgamento antecipado da lide (id. 

28461056). A concessionária suscitou a produção de prova testemunhal 

e, colheita do depoimento pessoal da seguradora (id. 28821965). 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e Decido. 

Inicialmente, ressalto que passo ao julgamento antecipado do mérito, 

porque entendo que no caso em análise existem elementos de convicção 

suficientes para que a sentença seja proferida, com fundamento no artigo 

355, inciso I do Código de Processo Civil, tendo em vista que a matéria 

debatida não necessita de dilação probatória. Vale dizer, o julgamento 

antecipado da causa vertente não representa cerceamento de defesa ou 

violação ao princípio do contraditório, pois há nos autos elementos de 

convicção suficientes para que a sentença seja proferida, evitando-se 

que a causa tenha seu desfecho protraído, homenageando-se, desse 

modo, a tão colimada celeridade processual. A respeito do tema, eis as 

casuísticas jurisprudenciais: “Inexiste cerceamento de defesa se os fatos 

alegados haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a 

designação de audiência” (STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo 

Ribeiro, DJU 4.12.89). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACAO DE 

COBRANCA - AUSENCIA DE CONTESTACAO - PEDIDO DE ELABORACAO 

DA CONTA - INTIMACAO DO CALCULO - PRAZO ´IN ALBIS` - PEDIDO DE 

JULGAMENTO ANTECIPADO FACE AO RECONHECIMENTO DO PEDIDO - 

DETERMINACAO DE NOVA INTIMACAO POR CARTA COM ARMP - 

EQUIVOCO - APLICACAO DO ART. 330, II, DO CPC - REVELIA (ART. 319) - 

RECONHECIMENTO DO PEDIDO - PROVIMENTO.” (Agravo de Instrumento 

Nº 196044317, Nona Câmara Cível, Tribunal de Alçada do RS, Relator: 

Wellington Pacheco Barros, Julgado em 18/06/1996). Ratificando tal tese, 

posiciona-se o Supremo Tribunal Federal, litteris: “O julgamento antecipado 

da lide, quando a questão posta é exclusivamente de direito, não viola o 

princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório” (STF – 2ª 

Turma, AI 203.793-5-AgRg, rel. Min. Maurício Corrêa, j. 3.11.97, negaram 

provimento, v.u., DJU 19.12.97, p. 53).” (in CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 

LEGISLAÇÃO PROCESSUAL EM VIGOR – Theotonio Negrão – Editora 

Saraiva – 35.ª edição – 2003 – p. 410). Antes de adentrar ao mérito da 

controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares suscitadas 

em sede de contestação. FALTA DE INTERESSE DE AGIR ANTE A 

AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. Narra a ré que não 

houve pedido administrativo prévio configurando a ausência de interesse 

de agir da parte autora. Todavia, não há a necessidade de esgotamento 

na esfera administrativa para o ajuizamento da ação. Nesse sentido, 

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO 

OSCILAÇÕES NA REDE ELÉTRICA NEXO DE CAUSALIDADE - EXISTENTE - 

REPARAÇÃO DE DANOS À SEGURADA DEVIDA - PEDIDO 

ADMINISTRATIVO DESNECESSIDADE SENTENÇA MANTIDA RECURSO 

IMPROVIDO. A falta do prévio requerimento administrativo pela apelada 

não descaracteriza o interesse de agir em ações como a dos autos ou 

mesmo impede o ajuizamento, porquanto não há embasamento jurídico que 

obrigue a autora a encerrar a esfera administrativa para, após, ajuizar a 

ação judicial de cobrança securitária. Não há se falar em ausência de 

nexo causal entre os danos sofridos e a oscilação de energia, pois 

existentes provas dos fatos articulados na inicial para justificar o pleito 

acolhido em primeiro grau. (TJ-MS - AC: 08037723520188120021 MS 

0803772-35.2018.8.12.0021, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data 

de Julgamento: 12/02/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

13/02/2020) (Grifo nosso) Portanto, rejeito a preliminar. NECESSIDADE DE 

DESMEMBRAMENTO DOS CASOS ANTE AO PREJUÍZO DE DEFESA DA 

CONCESSIONÁRIA. Assevera a ré, a necessidade de desmembramento 

do processo em decorrência do pleito envolver vários sinistros. O artigo 

327, do Código de Processo Civil, permite a cumulação de vários pedidos 

contra um único réu, ainda que não haja conexão entre eles. Nesse 
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sentido, AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – Energia 

Elétrica- Sentença de improcedência - Recurso da autora - PRESCRIÇÃO – 

Inocorrência - Relação de consumo – Cobertura do sinistro pela 

seguradora que sub-roga-se nos direitos de seus clientes segurados 

contra o causador do dano - Aplicação do art. 27 do CDC c.c. artigos 349 

e 786, ambos do Código Civil – Prazo quinquenal - Prescrição afastada – 

Preliminares de falta de documento indispensável à propositura da ação, 

ilegitimidade passiva e falta de interesse processual afastadas – Pedido 

da ré de limitação do número de litisconsortes ativos, determinando a 

continuidade do processo com base apenas em um segurado – Não 

acolhimento - Não se trata de formação de litisconsórcio ativo, mas sim de 

cumulação de pedidos em face de um mesmo réu, com base em idênticos 

fundamentos jurídicos (exercício do direito de regresso) o que é 

expressamente autorizado pelo ordenamento processual civil pátrio (artigo 

327, do CPC) ao arcar com os custos do prejuízo - JULGAMENTO DA 

CAUSA MADURA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.013, § 3º, IV, DO CPC - 

Cobertura do sinistro pela seguradora que sub-roga-se nos direitos de 

seus clientes segurados contra o causador do dano - Compete à 

requerida o fornecimento de serviço público adequado, eficiente, seguro e 

contínuo, nos termos do art. 22 do CDC - Responsabilidade da 

concessionária é objetiva – Art. 37, § 6º da Constituição Federal - 

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor que não se afasta, diante 

da sub-rogação de direitos – Necessária observância da Súmula 188 do 

STF – - Inexistência de demonstração da regular prestação de serviços 

por parte da concessionária – Falha na prestação de serviços 

configurada – Inexistência de qualquer excludente de responsabilidade - 

Dever de ressarcimento à seguradora que se sub-rogou nos direitos dos 

consumidores - Sentença reformada- RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 

10843393620188260100 SP 1084339-36.2018.8.26.0100, Relator: 

Spencer Almeida Ferreira, Data de Julgamento: 19/11/2019, 38ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2019) Desta feita, afasto a 

preliminar. Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. Cinge-se 

a controvérsia sobre o direito de regresso da parte autora em face da 

responsabilidade da ré pelos sinistros que culminaram a danificação de 

aparelhos eletrônicos dos segurados, ocasionando a seguradora danos 

materiais no total de R$ 50.289,55 (cinquenta mil duzentos e oitenta e nove 

reais e cinquenta e cinco centavos). A Súmula 188 do Supremo Tribunal 

Federal, disciplina que “o segurador tem ação regressiva contra o 

causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no 

contrato de seguro”. Sem maiores sobressaltos vejo que a pretensão 

inicial merece guarida. Inicialmente é valido salientar que a 

responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, 

respondendo pelos danos causados independente de culpa. Os arts. 14 e 

22, do Código de Defesa do Consumidor, preveem que: Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Art. 22. Os 

órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 

permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são 

obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto 

aos essenciais, contínuos. E o posicionamento do Superior Tribunal de 

Justiça: "STJ. Informativo n. 0530, 20-11-2013. Terceira Turma. 'Direito Civil 

e do consumidor. Pagamento com sub-rogação. Aplica-se a regra contida 

no art. 14 do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva do 

fornecedor pelo fato do serviço, em ação regressiva ajuizada por 

seguradora objetivando o ressarcimento de valor pago a segurado que 

tivera seu veículo roubado enquanto estava sob a guarda de manobrista 

disponibilizado por restaurante. Isto porque, na ação regressiva devem 

ser aplicadas as mesmas regras do CDC que seriam utilizadas em 

eventual ação judicial promovida pelo segurado (consumidor) contra o 

restaurante (fornecedor). Com efeito, após o pagamento do valor 

contratado, ocorre sub-rogação, transferindo-se à seguradora todos os 

direitos, ações, privilégios e garantias do segurado em relação à dívida, 

contra o restaurante, de acordo com o disposto no art. 349 do CC"(REsp 

n. 1.321.739/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino) (Manual de direito 

civil. Salvador: JusPodivm, 2018, p. 813). Assim, para lhe imputar a 

responsabilidade pelos danos causados, basta demonstrar a 

comprovação do prejuízo e o nexo de causalidade. No caso em apreço, é 

incontroverso que a autora ressarciu o condomínio segurado no valor de 

R$ 50.289,55 (cinquenta mil duzentos e oitenta e nove reais e cinquenta e 

cinco centavos), conforme comprovantes em ids. 20744086, 20744087, 

20744089, 20744344, 20744345, 20744348 e 20744350, sub-rogando-se 

nos direitos dos usuários do serviço de energia elétrica. Também restou 

comprovada a falha na prestação do serviço da requerida, uma vez que 

ocorreram oscilações de tensão e descargas na rede de energia elétrica, 

consoante se extrai dos laudos técnicos de ids. 20744086, 20744087, 

20744089, 20744344, 20744345, 20744348 e 20744350, emitidos por 

empresas especializadas em consertos de equipamentos de uso pessoal, 

domésticos e segurança eletrônica. Consigno ainda que os relatórios e as 

ordens de serviços colacionados em id. 28821949, não comprovaram a 

ausência de oscilações na rede elétrica nos dias 20/04/2017, 11/01/2016, 

10/02/2016, 30/03/2017, 26/10/2016, 27/03/2017 e 07/05/2015. Não há 

dúvidas de que, havendo falha no fornecimento de energia elétrica, a 

concessionária está obrigada a reparar os danos ocasionados, nesse 

sentido dispõe o seguinte julgado: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

REGRESSIVA. RESSARCIMENTO DE DANOS DE SEGURADORA CONTRA 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA (CELESC). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. 

PRETENSO AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE. TESE NÃO 

ACOLHIDA. SEGURO COMPREENSIVO EMPRESARIAL. VARIAÇÃO DE 

TENSÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA. DANOS NOS 

EQUIPAMENTOS DA EMPRESA SEGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL 

OBJETIVA. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. 

CONCESSIONÁRIA QUE NÃO DERRUIU AS AFIRMAÇÕES AUTORAIS. 

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO QUE NÃO COMPROVA A AUSÊNCIA DE 

OSCILAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DA 

RESPONSABILIDADE. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DEVIDAMENTE 

COMPROVADO. DIREITO DE SUB-ROGAÇÃO. RESSARCIMENTO DEVIDO. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. FIXAÇÃO 

DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. (TJ-SC - AC: 

0 3 0 2 1 3 3 1 7 2 0 1 7 8 2 4 0 0 6 1  S ã o  F r a n c i s c o  d o  S u l 

0302133-17.2017.8.24.0061, Relator: Rubens Schulz, Data de Julgamento: 

31/10/2019, Segunda Câmara de Direito Civil). Grifo nosso. Assim, a 

requerida ficou apenas no campo das alegações, não apresentando 

qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 

373, II, CPC). Nesse contexto, deve ser responsabilizada a ressarcir 

integralmente os valores desembolsados pela seguradora demandante. 

Seguindo essa linha de raciocínio, o entendimento do Tribunal de Justiça 

de Tocantins: APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE 

DANOS. DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. PEDIDO FORMULADO 

POR SEGURADORA SUB-ROGADA. DANO EM EQUIPAMENTO EM 

DECORRÊNCIA DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. GARANTIA DE 

ACESSO AO JUDICIÁRIO. ÔNUS DA PROVA. DEVER DE RESSARCIMENTO. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO APELATÓRIO CONHECIDO E 

PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - É fato incontroverso que a 

apelante/SEGURADORA demonstrou o efetivo pagamento da prestação 

securitária aos segurados. Estes, por sua vez, juntaram laudos técnicos, 

os quais demonstram que os aparelhos eletrônicos danificaram em virtude 

de pico de tensão causada por raio, decorrente uma oscilação de energia 

elétrica muito forte. 2 - Pelos elementos probatórios juntados no feito 

originários, há comprovação de que os consumidores, ora segurados, 

tiveram seus equipamentos eletrônicos danificados, em decorrência da 

oscilação de energia elétrica, nos seguintes equipamentos: 1 telefone sem 

fio, 2 televisores LCD/LED, ar condicionado SPLIT 18.000 BTUS, 

refrigerador BOSH SIDE, TV LG 49´e TV Toschiba 29`. 3 - A 

responsabilidade da apelante, na qualidade de prestadora de serviço 

público é objetiva nos termos do que dispõe o art. 37, § 6º da Constituição 

Federal, pelo que deve garantir a estabilidade da tensão na rede elétrica 

de modo a evitar oscilações ou sobrecargas no sistema conducentes a 

causar danos patrimoniais aos seus usuários. 4 - O acesso do 

prejudicado ao Judiciário consubstancia garantia constitucional que não 

pode ser elidida pela Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, 

inexistindo norma que imponha o esgotamento da esfera administrativa 

para só após permitir a discussão judicial. 5 - tendo a 

apelante/SEGURADORA logrado êxito ao comprovar os fatos constitutivos 

de seu direito, demonstrando a ocorrência de danos à empresa segurada 

e, por outro lado, a apelada/ENERGISA não ter produzido prova a 

contrariar os laudos acostados à inicial, não há falar em ausência do 

dever de indenizar, ou, ainda, em \"quebra\" do nexo causal. 6 - Sobre a 

inversão do ônus da prova cumpre mencionar que ainda que inocorrente 

no presente caso, vez que a seguradora trouxe elementos demonstrativos 

da ocorrência dos fatos e o nexo de causalidade com os danos 
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causados, a demandada/apelada não logrou êxito ao confrontar a 

narrativa, ônus que lhe incumbe por força do art. 373, II, CPC/2015. 7 - 

Sentença reformada. Recurso apelatório provido para condenar a 

apelada/ENERGISA ao pagamento do dano material, no valor de R$ 

6.042,23 reais, a ser acrescidos de juros, moratórios de 1% ao mês, a 

partir da citação e correção monetária a partir da data do efetivo 

pagamento. Invertido o ônus da sucumbência, condenando a 

apelada/ENERGISA ao pagamento das custas e honorários advocatícios 

fixado em 10% sobre valor da condenação corrigido. Decisão unânime. 

(TJ-TO - APL: 00027274120198270000, Relator: JACQUELINE ADORNO DE 

LA CRUZ BARBOSA) E o Tribunal de Justiça de Mato Grosso: PODER 

JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

0025935-14.2015.8.11.0041 APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. APELADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E 

RESIDENCIA S.A. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA 

SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO 

DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – 

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PERDA DE APARELHO ELETRÔNICO - 

COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – 

POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – 

SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - 

RECURSO NÃO PROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de 

energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a 

comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação 

(comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a 

seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo 

direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (Resp. Nº 

1.321.739 – SP). A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, 

por via de Ação Regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da 

sub-rogação. (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO: 00259351420158110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 30/01/2019, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 01/02/2019) QUARTA CÂMARA DE 

D I R E I T O  P R I V A D O A P E L A Ç Ã O  N . 

1003511.87 .2017 .8 .11 .00041APELANTE(S) :ENERGISA MATO 

GROSSOAPELADO(S):ITAU SEGUROS DE AUTO RESIDÊNCIA APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA 

SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA 

ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - 

SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO 

DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A 

responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou 

seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo 

de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se 

o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por 

sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu 

segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP).A seguradora tem o 

direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva 

contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018) Por fim, em atenção 

ao disposto no art. 489, §1º, IV, do CPC/2015, ressalto que todos os 

argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar na conclusão 

adotada por este Magistrado na prolação da sentença foram analisados, 

portanto, não havendo falar em ausência de fundamentação. A respeito 

da temática, colaciono o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA 

ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, 

OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.1. Os embargos de 

declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir 

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material 

existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.2. O 

julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas 

pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a 

decisão. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI 

(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016) Diante do exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR a parte requerida ao ressarcimento do valor de R$ 50.289,55 

(cinquenta mil duzentos e oitenta e nove reais e cinquenta e cinco 

centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e 

correção monetária pelo índice INPC ambos a partir da data do 

desembolso. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC. 

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1025108-78.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADEMIR GUILHERME DOS SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ADEMIR GUILHERME DOS SANTOS 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

19/04/2018, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos de ids. 14641375 e seguintes. Decisão determinou 

a emenda a inicial (id. 14840484). A parte requerente procedeu com a 

emenda id. 14941169. Devidamente citada (id. 18897476), a parte 

requerida apresentou contestação e documentos (id. 21600926), arguindo 

preliminarmente: I - Da Alteração do Polo Passivo para a Seguradora Líder; 

II – Da Necessidade De Adequação do Valor da Causa. No mérito, rebateu 

os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. Nomeado 

perito judicial para realização da perícia médica no segurado, na central de 

conciliação e mediação desta capital, o laudo pericial foi juntado no id. 

22071669. A parte requerente apresentou a réplica, id. 25590784. As 

partes requereram o julgamento antecipado da lide (id. 30636823 e 

31255448). É o relatório. Decido. O novo Código de Processo Civil impõe 

que os processos sejam julgados, preferencialmente, de acordo com a 

ordem cronológica de conclusão. Em que pese este feito tenha vindo 

concluso recentemente para julgamento, a exceção prevista no artigo 12, 

parágrafo 2°, inciso VII, do Código de Processo Civil de 2015, permite a 

prolação de sentença nesta oportunidade. Assim, tratando de exceção 

prevista legalmente, passo ao julgamento do feito ante ao término da 

instrução e a produção das provas especificadas. Friso, ainda, que o 

Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que 

ordinariamente acontece, nos termos dos do disposto no art. 375 do atual 

CPC. O entendimento é antigo e remonta o art. 335 do CPC/73, ao que o 

entendimento jurisprudencial é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar 

as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Notadamente no presente caso, a discussão é simples e não 

demanda maiores elucubrações, ademais já foi realizada uma pericia por 

perito oficial, não havendo necessidade de produzir outra prova pericial. 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER NO POLO 

PASSIVO. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 
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do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – DA 

OBRIGATÓRIA CORRESPONDÊNCIA AO PROVEITO ECONÔMICO 

PERSEGUIDO Refuto a preliminar de Necessidade de Adequação do Valor 

de Eventual Indenização, uma vez que o valor atribuído à causa R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)condiz com a pretensão 

indenizatória deduzia pela parte, conforme denota dos autos. Valendo 

consignar que eventual excesso decorrente da não dedução do valor 

recebido administrativamente, esta afeto ao mérito devido. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar. Superadas as preliminares, passo a análise do 

mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 

indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a 

existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. 

Alega a parte requerente que foi vítima de acidente automobilístico, 

resultando, em decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise 

dos autos, verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não 

merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório 

de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, 

ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, 

não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização 

prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte requerente juntou Boletim de Ocorrência e Boletim de Atendimento 

Médico, a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, 

deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o 

pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade 

permanente não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os 

documentos acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. 

Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de 

Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser 

desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos 

autos provas em consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do 

CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de 

prova da alegada invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, 

já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a 

parte requerente se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito. Pretende a parte requerente o 

recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, 

por invalidez permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 

11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 19/04/2018, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 
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cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (fls. 40), a qual afirma que: 

“(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): PUNHO ESQUERDO 

(...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser 

prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão PUNHO ESQUERDO 75% INTENSA [...]” Dessa forma, 

a invalidez permanente da parte requerente decorreu do acidente narrado, 

bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo lesão no Punho Esquerdo terá a vítima direito a 25% 

do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), sendo, no caso em tela, média (50%) a perda da parte requerente, 

terá essa o direito de 25% sobre 50%, perfazendo o total de 12,5% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - PUNHO ESQUERDO: 

*25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *50% sobre R$ 3.375,00 = R$ 

1.687,50 Total: R$ 1.687,50 No tocante a correção monetária em seguro 

obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento 

danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na 

ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da 

correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental 

improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: 

Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de 

incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da 

indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros 

de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância de R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (19.04.2018) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. CONDENO ainda a parte Requerida ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, na forma 

prevista no artigo 85, § 8°, do CPC, considerando, neste aspecto a 

natureza da demanda e a complexidade da causa. Com o trânsito em 

julgado, ao arquivo. Publique-se Intime-se. Cumpra-se. JORGE 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1040382-82.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS REU: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Cuida-se de 

AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ajuizada por SUL 

AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS em face de ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que a autora 

aduz ter firmado contrato de seguro com Cássia Plínia Medeiros da Cruz 

Espirito Santo, consubstanciado pela apólice n° 000519278, obrigando-se 

a garantir os riscos predeterminados pelas condições gerais durante a 

vigência do seguro. Sustenta que na data de 20/03/2018, houve oscilação 

de energia elétrica na unidade consumidora da segurada, danificando 

vários aparelhos eletrônicos tornando-os impróprios para o uso, sendo 

necessário a realização de reparos e substituições. Diante desta 

ocorrência, a autora teve que arcar com os valores da indenização 

securitária no importe de R$ 6.634,00 (seis mil seiscentos e trinta e quatro 

reais) em favor de Cássia Plínia Medeiros da Cruz Espirito Santo. Assim, 

asseverando ser a ré a responsável pelo sinistro, pugna pela sua 

condenação ao ressarcimento do valor pago a título de indenização por 

danos materiais, além de honorários advocatícios de 20%, ambos 

acrescidos de juros e correção monetária. Com a inicial vieram os 

documentos de id. 16631404. Devidamente citada, a parte ré apresentou 

contestação (id. 18372628), arguindo preliminarmente: falta de interesse 

de agir - ausência de reclamação administrativa. Em sede de mérito, 

afirmou que a responsabilidade da concessionária se limita até o ponto de 

entrega do sistema elétrico, cabendo ao consumidor a manutenção e 

segurança da rede interna conforme artigos 14 e 15 da Resolução da 

Aneel 414/2010. Sustentou ainda, a ausência de responsabilidade objetiva 

e existência de nexo de causalidade entre os fatos e os danos efetivos; 

inaplicabilidade do código do consumidor; inexistência de danos materiais. 

Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais. Impugnação à 

contestação ofertada, rechaçando os argumentos suscitados na 

contestação (id. 18869818). Facultadas as partes a produção de provas, 

a parte autora informou desinteresse na produção de novas evidências e 

requereu o julgamento antecipado da lide (id. 19128124). A concessionária 

suscitou a produção de prova testemunhal e colheita do depoimento 

pessoal da seguradora (id. 19392214). Vieram-me os autos conclusos. É 
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o breve relato. Fundamento e Decido. Inicialmente, ressalto que passo ao 

julgamento antecipado do mérito, porque entendo que no caso em análise 

existem elementos de convicção suficientes para que a sentença seja 

proferida, com fundamento no artigo 355, inciso I do Código de Processo 

Civil, tendo em vista que a matéria debatida não necessita de dilação 

probatória. Vale dizer, o julgamento antecipado da causa vertente não 

representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do 

contraditório, pois há nos autos elementos de convicção suficientes para 

que a sentença seja proferida, evitando-se que a causa tenha seu 

desfecho protraído, homenageando-se, desse modo, a tão colimada 

celeridade processual. A respeito do tema, eis as casuísticas 

jurisprudenciais: “Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados 

haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a 

designação de audiência” (STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo 

Ribeiro, DJU 4.12.89). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACAO DE 

COBRANCA - AUSENCIA DE CONTESTACAO - PEDIDO DE ELABORACAO 

DA CONTA - INTIMACAO DO CALCULO - PRAZO ´IN ALBIS` - PEDIDO DE 

JULGAMENTO ANTECIPADO FACE AO RECONHECIMENTO DO PEDIDO - 

DETERMINACAO DE NOVA INTIMACAO POR CARTA COM ARMP - 

EQUIVOCO - APLICACAO DO ART. 330, II, DO CPC - REVELIA (ART. 319) - 

RECONHECIMENTO DO PEDIDO - PROVIMENTO.” (Agravo de Instrumento 

Nº 196044317, Nona Câmara Cível, Tribunal de Alçada do RS, Relator: 

Wellington Pacheco Barros, Julgado em 18/06/1996). Ratificando tal tese, 

posiciona-se o Supremo Tribunal Federal, litteris: “O julgamento antecipado 

da lide, quando a questão posta é exclusivamente de direito, não viola o 

princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório” (STF – 2ª 

Turma, AI 203.793-5-AgRg, rel. Min. Maurício Corrêa, j. 3.11.97, negaram 

provimento, v.u., DJU 19.12.97, p. 53).” (in CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 

LEGISLAÇÃO PROCESSUAL EM VIGOR – Theotonio Negrão – Editora 

Saraiva – 35.ª edição – 2003 – p. 410). Antes de adentrar ao mérito da 

controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares suscitadas 

em sede de contestação. FALTA DE INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA DE 

RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. Narra a ré que não houve pedido 

administrativo prévio configurando a ausência de interesse de agir da 

parte autora. Todavia, não há a necessidade de esgotamento na esfera 

administrativa para o ajuizamento da ação. Nesse sentido, APELAÇÃO 

CÍVEL AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO OSCILAÇÕES NA REDE 

ELÉTRICA NEXO DE CAUSALIDADE - EXISTENTE - REPARAÇÃO DE 

DANOS À SEGURADA DEVIDA - PEDIDO ADMINISTRATIVO 

DESNECESSIDADE SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO. A falta do 

prévio requerimento administrativo pela apelada não descaracteriza o 

interesse de agir em ações como a dos autos ou mesmo impede o 

ajuizamento, porquanto não há embasamento jurídico que obrigue a autora 

a encerrar a esfera administrativa para, após, ajuizar a ação judicial de 

cobrança securitária. Não há se falar em ausência de nexo causal entre 

os danos sofridos e a oscilação de energia, pois existentes provas dos 

fatos articulados na inicial para justificar o pleito acolhido em primeiro grau. 

(TJ-MS - AC: 08037723520188120021 MS 0803772-35.2018.8.12.0021, 

Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 12/02/2020, 

1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/02/2020) (Grifo nosso) Portanto, 

rejeito a preliminar. Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. 

Cinge-se a controvérsia sobre o direito de regresso da parte autora em 

face da responsabilidade da ré pelo sinistro que culminou a danificação de 

aparelhos eletrônicos do segurado, ocasionando à seguradora danos 

materiais de R$ 6.634,00 (seis mil seiscentos e trinta e quatro reais). A 

Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal, disciplina que “o segurador tem 

ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, 

até ao limite previsto no contrato de seguro”. Sem maiores sobressaltos 

vejo que a pretensão inicial merece guarida. Inicialmente é valido salientar 

que a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, 

respondendo pelos danos causados independente de culpa. Os arts. 14 e 

22, do Código de Defesa do Consumidor, preveem que: Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Art. 22. Os 

órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 

permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são 

obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto 

aos essenciais, contínuos. E o posicionamento do Superior Tribunal de 

Justiça: "STJ. Informativo n. 0530, 20-11-2013. Terceira Turma. 'Direito Civil 

e do consumidor. Pagamento com sub-rogação. Aplica-se a regra contida 

no art. 14 do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva do 

fornecedor pelo fato do serviço, em ação regressiva ajuizada por 

seguradora objetivando o ressarcimento de valor pago a segurado que 

tivera seu veículo roubado enquanto estava sob a guarda de manobrista 

disponibilizado por restaurante. Isto porque, na ação regressiva devem 

ser aplicadas as mesmas regras do CDC que seriam utilizadas em 

eventual ação judicial promovida pelo segurado (consumidor) contra o 

restaurante (fornecedor). Com efeito, após o pagamento do valor 

contratado, ocorre sub-rogação, transferindo-se à seguradora todos os 

direitos, ações, privilégios e garantias do segurado em relação à dívida, 

contra o restaurante, de acordo com o disposto no art. 349 do CC"(REsp 

n. 1.321.739/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino) (Manual de direito 

civil. Salvador: JusPodivm, 2018, p. 813). Assim, para lhe imputar a 

responsabilidade pelos danos causados, basta demonstrar a 

comprovação do prejuízo e o nexo de causalidade. No caso em apreço, é 

incontroverso que a autora ressarciu o condomínio segurado no valor de 

R$ 6.634,00 (seis mil seiscentos e trinta e quatro reais), conforme 

comprovante em id. 16631418, sub-rogando-se nos direitos dos usuários 

do serviço de energia elétrica. Também restou comprovada a falha na 

prestação do serviço da requerida, uma vez que ocorreram oscilações de 

tensão e descargas na rede de energia elétrica, consoante se extrai do 

laudo técnico de id. 16631418, emitido por empresa especializada em 

conserto de equipamentos de uso pessoal, domésticos e segurança 

eletrônica. Não há dúvidas de que, havendo falha no fornecimento de 

energia elétrica, a concessionária está obrigada a reparar os danos 

ocasionados. A requerida ficou apenas no campo das alegações, não 

apresentando qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

da autora (art. 373, II, CPC). Nesse contexto, deve ser responsabilizada a 

ressarcir integralmente os valores desembolsados pela seguradora 

demandante. Seguindo essa linha de raciocínio, o entendimento do Tribunal 

de Justiça de Tocantins: APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE 

RESSARCIMENTO DE DANOS. DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. 

PEDIDO FORMULADO POR SEGURADORA SUB-ROGADA. DANO EM 

EQUIPAMENTO EM DECORRÊNCIA DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. GARANTIA DE 

ACESSO AO JUDICIÁRIO. ÔNUS DA PROVA. DEVER DE RESSARCIMENTO. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO APELATÓRIO CONHECIDO E 

PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - É fato incontroverso que a 

apelante/SEGURADORA demonstrou o efetivo pagamento da prestação 

securitária aos segurados. Estes, por sua vez, juntaram laudos técnicos, 

os quais demonstram que os aparelhos eletrônicos danificaram em virtude 

de pico de tensão causada por raio, decorrente uma oscilação de energia 

elétrica muito forte. 2 - Pelos elementos probatórios juntados no feito 

originários, há comprovação de que os consumidores, ora segurados, 

tiveram seus equipamentos eletrônicos danificados, em decorrência da 

oscilação de energia elétrica, nos seguintes equipamentos: 1 telefone sem 

fio, 2 televisores LCD/LED, ar condicionado SPLIT 18.000 BTUS, 

refrigerador BOSH SIDE, TV LG 49´e TV Toschiba 29`. 3 - A 

responsabilidade da apelante, na qualidade de prestadora de serviço 

público é objetiva nos termos do que dispõe o art. 37, § 6º da Constituição 

Federal, pelo que deve garantir a estabilidade da tensão na rede elétrica 

de modo a evitar oscilações ou sobrecargas no sistema conducentes a 

causar danos patrimoniais aos seus usuários. 4 - O acesso do 

prejudicado ao Judiciário consubstancia garantia constitucional que não 

pode ser elidida pela Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, 

inexistindo norma que imponha o esgotamento da esfera administrativa 

para só após permitir a discussão judicial. 5 - tendo a 

apelante/SEGURADORA logrado êxito ao comprovar os fatos constitutivos 

de seu direito, demonstrando a ocorrência de danos à empresa segurada 

e, por outro lado, a apelada/ENERGISA não ter produzido prova a 

contrariar os laudos acostados à inicial, não há falar em ausência do 

dever de indenizar, ou, ainda, em \"quebra\" do nexo causal. 6 - Sobre a 

inversão do ônus da prova cumpre mencionar que ainda que inocorrente 

no presente caso, vez que a seguradora trouxe elementos demonstrativos 

da ocorrência dos fatos e o nexo de causalidade com os danos 

causados, a demandada/apelada não logrou êxito ao confrontar a 

narrativa, ônus que lhe incumbe por força do art. 373, II, CPC/2015. 7 - 

Sentença reformada. Recurso apelatório provido para condenar a 

apelada/ENERGISA ao pagamento do dano material, no valor de R$ 

6.042,23 reais, a ser acrescidos de juros, moratórios de 1% ao mês, a 

partir da citação e correção monetária a partir da data do efetivo 

pagamento. Invertido o ônus da sucumbência, condenando a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071822/4/2020 Página 70 de 758



apelada/ENERGISA ao pagamento das custas e honorários advocatícios 

fixado em 10% sobre valor da condenação corrigido. Decisão unânime. 

(TJ-TO - APL: 00027274120198270000, Relator: JACQUELINE ADORNO DE 

LA CRUZ BARBOSA) E o Tribunal de Justiça de Mato Grosso: PODER 

JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

0025935-14.2015.8.11.0041 APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. APELADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E 

RESIDENCIA S.A. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA 

SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO 

DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – 

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PERDA DE APARELHO ELETRÔNICO - 

COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – 

POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – 

SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - 

RECURSO NÃO PROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de 

energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a 

comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação 

(comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a 

seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo 

direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (Resp. Nº 

1.321.739 – SP). A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, 

por via de Ação Regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da 

sub-rogação. (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO: 00259351420158110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 30/01/2019, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 01/02/2019) QUARTA CÂMARA DE 

D I R E I T O  P R I V A D O A P E L A Ç Ã O  N . 

1003511.87 .2017 .8 .11 .00041APELANTE(S) :ENERGISA MATO 

GROSSOAPELADO(S):ITAU SEGUROS DE AUTO RESIDÊNCIA APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA 

SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA 

ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - 

SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO 

DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A 

responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou 

seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo 

de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se 

o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por 

sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu 

segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP).A seguradora tem o 

direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva 

contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018) Por fim, em atenção 

ao disposto no art. 489, §1º, IV, do CPC/2015, ressalto que todos os 

argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar na conclusão 

adotada por este Magistrado na prolação da sentença foram analisados, 

portanto, não havendo falar em ausência de fundamentação. A respeito 

da temática, colaciono o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA 

ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, 

OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.1. Os embargos de 

declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir 

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material 

existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.2. O 

julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas 

pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a 

decisão. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI 

(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016) Diante do exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR a parte requerida ao ressarcimento do valor de R$ 6.634,00 

(seis mil seiscentos e trinta e quatro reais), acrescidos de juros legais de 

1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a 

partir da data do desembolso. Condeno a parte requerida ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, 

do CPC. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

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

Martins Ferreira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1034304-72.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Cuida-se de AÇÃO 

REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ajuizada por TOKIO 

MARINE SEGURADORA S.A em face de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que a autora aduz ter firmado 

contratos de seguros com Attento Administração Condominial EIRELI e 

Sakura Enterprise LTDA EPP, consubstanciados pelas apólices n° 

6190.180 001473773 e 6190 180 0001472399, obrigando-se a garantir os 

riscos predeterminados pelas condições gerais durante a vigência do 

seguro. Sustenta que nos dias 20 e 23.10.2017, houve oscilação de 

energia elétrica nas unidades consumidoras das seguradas, danificando 

vários aparelhos eletrônicos tornando-os impróprios para o uso, sendo 

necessário a realização de reparos e substituições. Diante desta 

ocorrência, a autora teve que arcar com os valores das indenizações 

securitárias no importe de R$ 6.065,40 (seis mil e sessenta e cinco reais e 

quarenta centavos) em favor de Attento Administração Condominial EIRELI 

e Sakura Enterprise LTDA EPP. Assim, asseverando ser a ré a 

responsável pelos sinistros, pugna pela sua condenação ao 

ressarcimento do valor pago a título de indenização, além de honorários 

advocatícios de 20%, ambos acrescidos de juros e correção monetária. 

Com a inicial vieram os documentos de id. 15822808. Devidamente citada, 

a parte ré apresentou contestação (id. 17940652), arguindo 

preliminarmente: falta de interesse de agir - ausência de reclamação 

administrativa. Em sede de mérito, afirmou que a responsabilidade da 

concessionária se limita até o ponto de entrega do sistema elétrico, 

cabendo ao consumidor a manutenção e segurança da rede interna 

conforme artigos 14 e 15 da Resolução da Aneel 414/2010. Sustentou 

ainda, a ausência de responsabilidade objetiva e existência de nexo de 

causalidade entre os fatos e os danos efetivos; inaplicabilidade do código 

do consumidor; inexistência de danos materiais. Ao final, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais. Impugnação à contestação ofertada, 

rechaçando os argumentos suscitados na contestação (id. 18834319). 

Facultadas as partes a produção de provas, a parte autora informou 

desinteresse na produção de novas evidências e requereu o julgamento 

antecipado da lide (id. 19197611). A concessionária suscitou a produção 

de prova testemunhal e colheita do depoimento pessoal da seguradora (id. 

19392607). Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento 

e Decido. Inicialmente, ressalto que passo ao julgamento antecipado do 

mérito, porque entendo que no caso em análise existem elementos de 

convicção suficientes para que a sentença seja proferida, com 

fundamento no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, tendo em 

vista que a matéria debatida não necessita de dilação probatória. Vale 

dizer, o julgamento antecipado da causa vertente não representa 

cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, pois há 

nos autos elementos de convicção suficientes para que a sentença seja 

proferida, evitando-se que a causa tenha seu desfecho protraído, 

homenageando-se, desse modo, a tão colimada celeridade processual. A 

respeito do tema, eis as casuísticas jurisprudenciais: “Inexiste 

cerceamento de defesa se os fatos alegados haveriam de ser provados 

por documentos, não se justificando a designação de audiência” (STJ-3ª 

Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89). “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - ACAO DE COBRANCA - AUSENCIA DE 
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CONTESTACAO - PEDIDO DE ELABORACAO DA CONTA - INTIMACAO DO 

CALCULO - PRAZO ´IN ALBIS` - PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO 

FACE AO RECONHECIMENTO DO PEDIDO - DETERMINACAO DE NOVA 

INTIMACAO POR CARTA COM ARMP - EQUIVOCO - APLICACAO DO ART. 

330, II, DO CPC - REVELIA (ART. 319) - RECONHECIMENTO DO PEDIDO - 

PROVIMENTO.” (Agravo de Instrumento Nº 196044317, Nona Câmara 

Cível, Tribunal de Alçada do RS, Relator: Wellington Pacheco Barros, 

Julgado em 18/06/1996). Ratificando tal tese, posiciona-se o Supremo 

Tribunal Federal, litteris: “O julgamento antecipado da lide, quando a 

questão posta é exclusivamente de direito, não viola o princípio 

constitucional da ampla defesa e do contraditório” (STF – 2ª Turma, AI 

203.793-5-AgRg, rel. Min. Maurício Corrêa, j. 3.11.97, negaram provimento, 

v.u., DJU 19.12.97, p. 53).” (in CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 

LEGISLAÇÃO PROCESSUAL EM VIGOR – Theotonio Negrão – Editora 

Saraiva – 35.ª edição – 2003 – p. 410). Antes de adentrar ao mérito da 

controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares suscitadas 

em sede de contestação. FALTA DE INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA DE 

RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. Narra a ré que não houve pedido 

administrativo prévio configurando a ausência de interesse de agir da 

parte autora. Todavia, não há a necessidade de esgotamento na esfera 

administrativa para o ajuizamento da ação. Nesse sentido, APELAÇÃO 

CÍVEL AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO OSCILAÇÕES NA REDE 

ELÉTRICA NEXO DE CAUSALIDADE - EXISTENTE - REPARAÇÃO DE 

DANOS À SEGURADA DEVIDA - PEDIDO ADMINISTRATIVO 

DESNECESSIDADE SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO. A falta do 

prévio requerimento administrativo pela apelada não descaracteriza o 

interesse de agir em ações como a dos autos ou mesmo impede o 

ajuizamento, porquanto não há embasamento jurídico que obrigue a autora 

a encerrar a esfera administrativa para, após, ajuizar a ação judicial de 

cobrança securitária. Não há se falar em ausência de nexo causal entre 

os danos sofridos e a oscilação de energia, pois existentes provas dos 

fatos articulados na inicial para justificar o pleito acolhido em primeiro grau. 

(TJ-MS - AC: 08037723520188120021 MS 0803772-35.2018.8.12.0021, 

Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 12/02/2020, 

1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/02/2020) (Grifo nosso) Portanto, 

rejeito a preliminar. Passo a análise do mérito. Cinge-se a controvérsia 

sobre o direito de regresso da parte autora em face da responsabilidade 

da ré pelo sinistro que culminou a danificação de aparelhos eletrônicos 

dos segurados, ocasionando a seguradora danos materiais de R$ 

6.065,40 (seis mil e sessenta e cinco reais e quarenta centavos). A 

Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal, disciplina que “o segurador tem 

ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, 

até ao limite previsto no contrato de seguro”. Sem maiores sobressaltos 

vejo que a pretensão inicial merece guarida. Inicialmente é valido salientar 

que a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, 

respondendo pelos danos causados independente de culpa. Os arts. 14 e 

22, do Código de Defesa do Consumidor, preveem que: Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Art. 22. Os 

órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 

permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são 

obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto 

aos essenciais, contínuos. E o posicionamento do Superior Tribunal de 

Justiça: "STJ. Informativo n. 0530, 20-11-2013. Terceira Turma. 'Direito Civil 

e do consumidor. Pagamento com sub-rogação. Aplica-se a regra contida 

no art. 14 do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva do 

fornecedor pelo fato do serviço, em ação regressiva ajuizada por 

seguradora objetivando o ressarcimento de valor pago a segurado que 

tivera seu veículo roubado enquanto estava sob a guarda de manobrista 

disponibilizado por restaurante. Isto porque, na ação regressiva devem 

ser aplicadas as mesmas regras do CDC que seriam utilizadas em 

eventual ação judicial promovida pelo segurado (consumidor) contra o 

restaurante (fornecedor). Com efeito, após o pagamento do valor 

contratado, ocorre sub-rogação, transferindo-se à seguradora todos os 

direitos, ações, privilégios e garantias do segurado em relação à dívida, 

contra o restaurante, de acordo com o disposto no art. 349 do CC"(REsp 

n. 1.321.739/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino) (Manual de direito 

civil. Salvador: JusPodivm, 2018, p. 813). Assim, para lhe imputar a 

responsabilidade pelos danos causados, basta demonstrar a 

comprovação do prejuízo e o nexo de causalidade. No caso em apreço, é 

incontroverso que a autora ressarciu o condomínio segurado no valor de 

R$ 6.065,40 (seis mil e sessenta e cinco reais e quarenta centavos), 

conforme comprovantes em ids. 15822827 e 15822828, sub-rogando-se 

nos direitos dos usuários do serviço de energia elétrica. Também restou 

comprovada a falha na prestação do serviço da requerida, uma vez que 

ocorreram oscilações de tensão e descargas na rede de energia elétrica, 

consoante se extrai dos laudos técnicos de ids. 15822827 e 15822828, 

emitidos por empresas especializadas em conserto de equipamentos de 

uso pessoal, domésticos e segurança eletrônica. Não há dúvidas de que, 

havendo falha no fornecimento de energia elétrica, a concessionária está 

obrigada a reparar os danos ocasionados, nesse sentido dispõe o 

seguinte julgado: A requerida ficou apenas no campo das alegações, não 

apresentando qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

da autora (art. 373, II, CPC). Nesse contexto, deve ser responsabilizada a 

ressarcir integralmente os valores desembolsados pela seguradora 

demandante. Seguindo essa linha de raciocínio, o entendimento do Tribunal 

de Justiça de Tocantins: APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE 

RESSARCIMENTO DE DANOS. DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. 

PEDIDO FORMULADO POR SEGURADORA SUB-ROGADA. DANO EM 

EQUIPAMENTO EM DECORRÊNCIA DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. GARANTIA DE 

ACESSO AO JUDICIÁRIO. ÔNUS DA PROVA. DEVER DE RESSARCIMENTO. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO APELATÓRIO CONHECIDO E 

PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - É fato incontroverso que a 

apelante/SEGURADORA demonstrou o efetivo pagamento da prestação 

securitária aos segurados. Estes, por sua vez, juntaram laudos técnicos, 

os quais demonstram que os aparelhos eletrônicos danificaram em virtude 

de pico de tensão causada por raio, decorrente uma oscilação de energia 

elétrica muito forte. 2 - Pelos elementos probatórios juntados no feito 

originários, há comprovação de que os consumidores, ora segurados, 

tiveram seus equipamentos eletrônicos danificados, em decorrência da 

oscilação de energia elétrica, nos seguintes equipamentos: 1 telefone sem 

fio, 2 televisores LCD/LED, ar condicionado SPLIT 18.000 BTUS, 

refrigerador BOSH SIDE, TV LG 49´e TV Toschiba 29`. 3 - A 

responsabilidade da apelante, na qualidade de prestadora de serviço 

público é objetiva nos termos do que dispõe o art. 37, § 6º da Constituição 

Federal, pelo que deve garantir a estabilidade da tensão na rede elétrica 

de modo a evitar oscilações ou sobrecargas no sistema conducentes a 

causar danos patrimoniais aos seus usuários. 4 - O acesso do 

prejudicado ao Judiciário consubstancia garantia constitucional que não 

pode ser elidida pela Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, 

inexistindo norma que imponha o esgotamento da esfera administrativa 

para só após permitir a discussão judicial. 5 - tendo a 

apelante/SEGURADORA logrado êxito ao comprovar os fatos constitutivos 

de seu direito, demonstrando a ocorrência de danos à empresa segurada 

e, por outro lado, a apelada/ENERGISA não ter produzido prova a 

contrariar os laudos acostados à inicial, não há falar em ausência do 

dever de indenizar, ou, ainda, em \"quebra\" do nexo causal. 6 - Sobre a 

inversão do ônus da prova cumpre mencionar que ainda que inocorrente 

no presente caso, vez que a seguradora trouxe elementos demonstrativos 

da ocorrência dos fatos e o nexo de causalidade com os danos 

causados, a demandada/apelada não logrou êxito ao confrontar a 

narrativa, ônus que lhe incumbe por força do art. 373, II, CPC/2015. 7 - 

Sentença reformada. Recurso apelatório provido para condenar a 

apelada/ENERGISA ao pagamento do dano material, no valor de R$ 

6.042,23 reais, a ser acrescidos de juros, moratórios de 1% ao mês, a 

partir da citação e correção monetária a partir da data do efetivo 

pagamento. Invertido o ônus da sucumbência, condenando a 

apelada/ENERGISA ao pagamento das custas e honorários advocatícios 

fixado em 10% sobre valor da condenação corrigido. Decisão unânime. 

(TJ-TO - APL: 00027274120198270000, Relator: JACQUELINE ADORNO DE 

LA CRUZ BARBOSA) E o Tribunal de Justiça de Mato Grosso: PODER 

JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

0025935-14.2015.8.11.0041 APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. APELADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E 

RESIDENCIA S.A. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA 

SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO 

DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – 

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PERDA DE APARELHO ELETRÔNICO - 

COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – 
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POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – 

SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - 

RECURSO NÃO PROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de 

energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a 

comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação 

(comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a 

seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo 

direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (Resp. Nº 

1.321.739 – SP). A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, 

por via de Ação Regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da 

sub-rogação. (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO: 00259351420158110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 30/01/2019, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 01/02/2019) QUARTA CÂMARA DE 

D I R E I T O  P R I V A D O A P E L A Ç Ã O  N . 

1003511.87 .2017 .8 .11 .00041APELANTE(S) :ENERGISA MATO 

GROSSOAPELADO(S):ITAU SEGUROS DE AUTO RESIDÊNCIA APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA 

SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA 

ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - 

SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO 

DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A 

responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou 

seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo 

de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se 

o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por 

sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu 

segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP).A seguradora tem o 

direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva 

contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018) Por fim, em atenção 

ao disposto no art. 489, §1º, IV, do CPC/2015, ressalto que todos os 

argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar na conclusão 

adotada por este Magistrado na prolação da sentença foram analisados, 

portanto, não havendo falar em ausência de fundamentação. A respeito 

da temática, colaciono o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA 

ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, 

OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.1. Os embargos de 

declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir 

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material 

existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.2. O 

julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas 

pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a 

decisão. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI 

(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016) Diante do exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR a parte requerida ao ressarcimento do valor de R$ 6.065,40 

(seis mil e sessenta e cinco reais e quarenta centavos), acrescidos de 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice 

INPC ambos a partir da data do desembolso. Condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do 

art. 85, § 2º, do CPC. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Publique-se. 

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031648-45.2018.8.11.0041
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KLEBER KAWA MARTINS DE SOUZA (AUTOR(A))

VERONICE MARTINS DE SOUZA (AUTOR(A))
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RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1031648-45.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

KLEBER KAWA MARTINS DE SOUZA, VERONICE MARTINS DE SOUZA 

REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, etc. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 

que KLEBER KAWA MARTINS DE SOUZA move em desfavor de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de 

acidente de trânsito ocorrido no dia 29/07/2018, tendo resultado a sua 

invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade da indenização do Seguro 

DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos 

de ids. 15500797 e seguintes. Devidamente citada (id. 15721441), a parte 

requerida apresentou contestação e documentos (id. 16743315), arguindo 

preliminarmente: I - Da Alteração do Polo Passivo para a Seguradora Líder; 

II - Da Necessidade De Requerimento Administrativo no mérito, rebateu os 

pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. Nomeado 

perito judicial para realização da perícia médica no segurado, na central de 

conciliação e mediação desta capital, o laudo pericial foi juntado no id. 

1709351. A parte requerente apresentou a réplica, id. 19034467. 

Despacho determinando a regularização processual (id. 31013890). A 

parte requerente regularizou a procuração (id. 31332265).). É o relatório. 

Decido. O novo Código de Processo Civil impõe que os processos sejam 

julgados, preferencialmente, de acordo com a ordem cronológica de 

conclusão. Em que pese este feito tenha vindo concluso recentemente 

para julgamento, a exceção prevista no artigo 12, parágrafo 2°, inciso VII, 

do Código de Processo Civil de 2015, permite a prolação de sentença 

nesta oportunidade. Assim, tratando de exceção prevista legalmente, 

passo ao julgamento do feito ante ao término da instrução e a produção 

das provas especificadas. Friso, ainda, que o Magistrado ao decidir, deve 

apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos 

termos dos do disposto no art. 375 do atual CPC. O entendimento é antigo 

e remonta o art. 335 do CPC/73, ao que o entendimento jurisprudencial é 

neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras de experiência 

comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar 

as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua 

experiência e do que comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código 

de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Notadamente no 

presente caso, a discussão é simples e não demanda maiores 

elucubrações, ademais já foi realizada uma pericia por perito oficial, não 

havendo necessidade de produzir outra prova pericial. Conforme relatado, 

cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

em que a parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a 

sua invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LÍDER NO POLO PASSIVO. Inicialmente, observo que as 

seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071822/4/2020 Página 73 de 758



econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE 

DE AGIR. Alega a seguradora requerida, em síntese, que falta a parte 

autora interesse processual necessário à propositura da ação, já que esta 

não lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

ademais, principalmente quando o pedido inicial é contestado no mérito 

pela seguradora, o que ocorreu no caso em tela. “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Além do mais, é entendimento pacífico que a escolha 

do foro para o ajuizamento da ação de cobrança de seguro DPVAT 

deverá recair sobre o domicílio do autor, local do acidente, ou onde o réu 

possuir sede. Dessa forma, REJEITO a preliminar. Superadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 

participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte requerente juntou Boletim de Ocorrência e 

Boletim de Atendimento Médico, a fim de comprovar o sinistro e o dano 

dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples prova” 

donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a parte requerente se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito. Pretende a parte requerente o recebimento da indenização do 

Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes 

da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 

que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 29/07/2018, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 
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efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (fls. 40), a qual afirma que: 

“(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): MEMBRO INFERIOR 

DIREITO (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a 

ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão MEMBRO INFERIOR DIREITO 50% MÉDIA [...]” Dessa 

forma, a invalidez permanente da parte requerente decorreu do acidente 

narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo lesão no MEMBRO INFERIOR DIREITO terá a vítima 

direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média (50%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 70% sobre 50%, perfazendo o total de 

35% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - MEMBRO INFERIOR 

DIREITO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 

9.450,00= R$ 4.725,00 Total: R$ 4.725,00 No tocante a correção monetária 

em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde 

o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 

INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo 

Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 

- Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a 

data de incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento 

da indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os 

juros de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte 

e cinto reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir 

da data do acidente (29/07/2018) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por 

cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 8°, do 

CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a 

complexidade da causa. Com o trânsito em julgado, ao arquivo. 

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

FERREIRA Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1035112-14.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Cuida-se de AÇÃO 

REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ajuizada por TOKIO 

MARINE SEGURADORA S.A em face de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que a autora aduz ter firmado 

contrato de seguro com Agro Baggio Máquinas Agrícolas LTDA 

consubstanciado pela apólice n° 6190.180.0000536741, obrigando-se a 

garantir os riscos predeterminados pelas condições gerais durante a 

vigência do seguro. Sustenta que na data de 23.09.2015, houve oscilação 

de energia elétrica na unidade consumidora da segurada, danificando 

vários aparelhos eletrônicos tornando-os impróprios para o uso, 

ensejando a necessidade de reparos e substituições. Diante desta 

ocorrência, a autora teve que arcar com os valores da indenização 

securitária no importe de R$ 3.304,00 (três mil trezentos e quatro reais) em 

favor de Agro Baggio Máquinas Agrícolas LTDA. Assim, asseverando ser 

a ré a responsável pelo sinistro, pugna pela sua condenação ao 

ressarcimento do valor pago a título de indenização, além de honorários 

advocatícios de 20%, ambos acrescidos de juros e correção monetária. 

Com a inicial vieram os documentos de id. 10756150. Devidamente citada, 

a parte ré apresentou contestação e documentos (id. 13701852), arguindo 

que a responsabilidade da concessionária se limita até o ponto de entrega 

do sistema elétrico cabendo ao consumidor a manutenção e segurança da 
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rede interna conforme artigos 14 e 15 da Resolução da Aneel 414/2010. 

Sustentou ainda, a ausência de responsabilidade objetiva e existência de 

nexo de causalidade entre os fatos e os danos efetivos; inaplicabilidade 

do código do consumidor; ocorrência de caso fortuito e força maior; 

inexistência de danos materiais. Ao final, pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais. Impugnação à contestação ofertada, rechaçando os 

argumentos suscitados na contestação (id. id. 18366861). Facultadas as 

partes a produção de provas, a concessionária suscitou a produção de 

prova testemunhal e colheita do depoimento pessoal da seguradora (id. 

18986216). A parte autora informou desinteresse na produção de novas 

evidências e requereu o julgamento antecipado da lide (id. 19099750). 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e Decido. 

Inicialmente, ressalto que passo ao julgamento antecipado do mérito, 

porque entendo que no caso em análise existem elementos de convicção 

suficientes para que a sentença seja proferida, com fundamento no artigo 

355, inciso I do Código de Processo Civil, tendo em vista que a matéria 

debatida não necessita de dilação probatória. Vale dizer, o julgamento 

antecipado da causa vertente não representa cerceamento de defesa ou 

violação ao princípio do contraditório, pois há nos autos elementos de 

convicção suficientes para que a sentença seja proferida, evitando-se 

que a causa tenha seu desfecho protraído, homenageando-se, desse 

modo, a tão colimada celeridade processual. A respeito do tema, eis as 

casuísticas jurisprudenciais: “Inexiste cerceamento de defesa se os fatos 

alegados haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a 

designação de audiência” (STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo 

Ribeiro, DJU 4.12.89). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACAO DE 

COBRANCA - AUSENCIA DE CONTESTACAO - PEDIDO DE ELABORACAO 

DA CONTA - INTIMACAO DO CALCULO - PRAZO ´IN ALBIS` - PEDIDO DE 

JULGAMENTO ANTECIPADO FACE AO RECONHECIMENTO DO PEDIDO - 

DETERMINACAO DE NOVA INTIMACAO POR CARTA COM ARMP - 

EQUIVOCO - APLICACAO DO ART. 330, II, DO CPC - REVELIA (ART. 319) - 

RECONHECIMENTO DO PEDIDO - PROVIMENTO.” (Agravo de Instrumento 

Nº 196044317, Nona Câmara Cível, Tribunal de Alçada do RS, Relator: 

Wellington Pacheco Barros, Julgado em 18/06/1996). Ratificando tal tese, 

posiciona-se o Supremo Tribunal Federal, litteris: “O julgamento antecipado 

da lide, quando a questão posta é exclusivamente de direito, não viola o 

princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório” (STF – 2ª 

Turma, AI 203.793-5-AgRg, rel. Min. Maurício Corrêa, j. 3.11.97, negaram 

provimento, v.u., DJU 19.12.97, p. 53).” (in CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 

LEGISLAÇÃO PROCESSUAL EM VIGOR – Theotonio Negrão – Editora 

Saraiva – 35.ª edição – 2003 – p. 410). Cinge-se a controvérsia sobre o 

direito de regresso da parte autora em face da responsabilidade da ré pelo 

sinistro que culminou a danificação de aparelhos eletrônicos do segurado, 

ocasionando a seguradora danos materiais no total de R$ 3.304,00 (três 

mil trezentos e quatro reais). A Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal, 

disciplina que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do 

dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de 

seguro”. Sem maiores sobressaltos vejo que a pretensão inicial merece 

guarida. Inicialmente é valido salientar que a responsabilidade das 

concessionárias de energia elétrica é objetiva, respondendo pelos danos 

causados independente de culpa. Os arts. 14 e 22, do Código de Defesa 

do Consumidor, preveem que: Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas 

empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma 

de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. E o 

posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: "STJ. Informativo n. 0530, 

20-11-2013. Terceira Turma. 'Direito Civil e do consumidor. Pagamento com 

sub-rogação. Aplica-se a regra contida no art. 14 do CDC, que estabelece 

a responsabilidade objetiva do fornecedor pelo fato do serviço, em ação 

regressiva ajuizada por seguradora objetivando o ressarcimento de valor 

pago a segurado que tivera seu veículo roubado enquanto estava sob a 

guarda de manobrista disponibilizado por restaurante. Isto porque, na ação 

regressiva devem ser aplicadas as mesmas regras do CDC que seriam 

utilizadas em eventual ação judicial promovida pelo segurado (consumidor) 

contra o restaurante (fornecedor). Com efeito, após o pagamento do valor 

contratado, ocorre sub-rogação, transferindo-se à seguradora todos os 

direitos, ações, privilégios e garantias do segurado em relação à dívida, 

contra o restaurante, de acordo com o disposto no art. 349 do CC"(REsp 

n. 1.321.739/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino) (Manual de direito 

civil. Salvador: JusPodivm, 2018, p. 813). Assim, para lhe imputar a 

responsabilidade pelos danos causados, basta demonstrar a 

comprovação do prejuízo e o nexo de causalidade. No caso em apreço, é 

incontroverso que a autora ressarciu o condomínio segurado no valor de 

R$ 3.304,00 (três mil trezentos e quatro reais), conforme comprovante em 

id. 10756210, sub-rogando-se nos direitos dos usuários do serviço de 

energia elétrica. Também restou comprovada a falha na prestação do 

serviço da requerida, uma vez que ocorreram oscilações de tensão e 

descargas na rede de energia elétrica, consoante se extrai do laudo 

técnico de id. 10756209, emitido por empresa especializada em conserto 

de equipamentos de uso pessoal, domésticos e segurança eletrônica. 

Consigno ainda que o relatório de interrupção e a ordem de serviço 

colacionados em ids. 18986213 e 18986215, não comprovaram a ausência 

de oscilações na rede elétrica no dia 23.09.2015. Não há dúvidas de que, 

havendo falha no fornecimento de energia elétrica, a concessionária está 

obrigada a reparar os danos ocasionados, nesse sentido dispõe o 

seguinte julgado: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. 

RESSARCIMENTO DE DANOS DE SEGURADORA CONTRA 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA (CELESC). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. 

PRETENSO AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE. TESE NÃO 

ACOLHIDA. SEGURO COMPREENSIVO EMPRESARIAL. VARIAÇÃO DE 

TENSÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA. DANOS NOS 

EQUIPAMENTOS DA EMPRESA SEGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL 

OBJETIVA. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. 

CONCESSIONÁRIA QUE NÃO DERRUIU AS AFIRMAÇÕES AUTORAIS. 

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO QUE NÃO COMPROVA A AUSÊNCIA DE 

OSCILAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DA 

RESPONSABILIDADE. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DEVIDAMENTE 

COMPROVADO. DIREITO DE SUB-ROGAÇÃO. RESSARCIMENTO DEVIDO. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. FIXAÇÃO 

DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. (TJ-SC - AC: 

0 3 0 2 1 3 3 1 7 2 0 1 7 8 2 4 0 0 6 1  S ã o  F r a n c i s c o  d o  S u l 

0302133-17.2017.8.24.0061, Relator: Rubens Schulz, Data de Julgamento: 

31/10/2019, Segunda Câmara de Direito Civil). Grifo nosso. Assim, a 

requerida ficou apenas no campo das alegações, não apresentando 

qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 

373, II, CPC). Nesse contexto, deve ser responsabilizada a ressarcir 

integralmente os valores desembolsados pela seguradora demandante. 

Seguindo essa linha de raciocínio, o entendimento do Tribunal de Justiça 

de Tocantins: APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE 

DANOS. DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. PEDIDO FORMULADO 

POR SEGURADORA SUB-ROGADA. DANO EM EQUIPAMENTO EM 

DECORRÊNCIA DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. GARANTIA DE 

ACESSO AO JUDICIÁRIO. ÔNUS DA PROVA. DEVER DE RESSARCIMENTO. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO APELATÓRIO CONHECIDO E 

PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - É fato incontroverso que a 

apelante/SEGURADORA demonstrou o efetivo pagamento da prestação 

securitária aos segurados. Estes, por sua vez, juntaram laudos técnicos, 

os quais demonstram que os aparelhos eletrônicos danificaram em virtude 

de pico de tensão causada por raio, decorrente uma oscilação de energia 

elétrica muito forte. 2 - Pelos elementos probatórios juntados no feito 

originários, há comprovação de que os consumidores, ora segurados, 

tiveram seus equipamentos eletrônicos danificados, em decorrência da 

oscilação de energia elétrica, nos seguintes equipamentos: 1 telefone sem 

fio, 2 televisores LCD/LED, ar condicionado SPLIT 18.000 BTUS, 

refrigerador BOSH SIDE, TV LG 49´e TV Toschiba 29`. 3 - A 

responsabilidade da apelante, na qualidade de prestadora de serviço 

público é objetiva nos termos do que dispõe o art. 37, § 6º da Constituição 

Federal, pelo que deve garantir a estabilidade da tensão na rede elétrica 

de modo a evitar oscilações ou sobrecargas no sistema conducentes a 

causar danos patrimoniais aos seus usuários. 4 - O acesso do 

prejudicado ao Judiciário consubstancia garantia constitucional que não 

pode ser elidida pela Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, 

inexistindo norma que imponha o esgotamento da esfera administrativa 

para só após permitir a discussão judicial. 5 - tendo a 

apelante/SEGURADORA logrado êxito ao comprovar os fatos constitutivos 

de seu direito, demonstrando a ocorrência de danos à empresa segurada 

e, por outro lado, a apelada/ENERGISA não ter produzido prova a 

contrariar os laudos acostados à inicial, não há falar em ausência do 
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dever de indenizar, ou, ainda, em \"quebra\" do nexo causal. 6 - Sobre a 

inversão do ônus da prova cumpre mencionar que ainda que inocorrente 

no presente caso, vez que a seguradora trouxe elementos demonstrativos 

da ocorrência dos fatos e o nexo de causalidade com os danos 

causados, a demandada/apelada não logrou êxito ao confrontar a 

narrativa, ônus que lhe incumbe por força do art. 373, II, CPC/2015. 7 - 

Sentença reformada. Recurso apelatório provido para condenar a 

apelada/ENERGISA ao pagamento do dano material, no valor de R$ 

6.042,23 reais, a ser acrescidos de juros, moratórios de 1% ao mês, a 

partir da citação e correção monetária a partir da data do efetivo 

pagamento. Invertido o ônus da sucumbência, condenando a 

apelada/ENERGISA ao pagamento das custas e honorários advocatícios 

fixado em 10% sobre valor da condenação corrigido. Decisão unânime. 

(TJ-TO - APL: 00027274120198270000, Relator: JACQUELINE ADORNO DE 

LA CRUZ BARBOSA) E o Tribunal de Justiça de Mato Grosso: PODER 

JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

0025935-14.2015.8.11.0041 APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. APELADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E 

RESIDENCIA S.A. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA 

SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO 

DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – 

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PERDA DE APARELHO ELETRÔNICO - 

COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – 

POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – 

SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - 

RECURSO NÃO PROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de 

energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a 

comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação 

(comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a 

seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo 

direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (Resp. Nº 

1.321.739 – SP). A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, 

por via de Ação Regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da 

sub-rogação. (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO: 00259351420158110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 30/01/2019, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 01/02/2019) QUARTA CÂMARA DE 

D I R E I T O  P R I V A D O A P E L A Ç Ã O  N . 

1003511.87 .2017 .8 .11 .00041APELANTE(S) :ENERGISA MATO 

GROSSOAPELADO(S):ITAU SEGUROS DE AUTO RESIDÊNCIA APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA 

SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA 

ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - 

SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO 

DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A 

responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou 

seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo 

de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se 

o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por 

sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu 

segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP).A seguradora tem o 

direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva 

contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018) Por fim, em atenção 

ao disposto no art. 489, §1º, IV, do CPC/2015, ressalto que todos os 

argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar na conclusão 

adotada por este Magistrado na prolação da sentença foram analisados, 

portanto, não havendo falar em ausência de fundamentação. A respeito 

da temática, colaciono o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA 

ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, 

OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.1. Os embargos de 

declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir 

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material 

existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.2. O 

julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas 

pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a 

decisão. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI 

(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016) Diante do exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR a parte requerida ao ressarcimento do valor de R$ 3.304,00 

(três mil trezentos e quatro reais), acrescidos de juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a partir da 

data do desembolso. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC. 

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014051-63.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Cuida-se de AÇÃO 

REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ajuizada por TOKIO 

MARINE SEGURADORA S.A em face de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que a autora aduz ter firmado 

contrato de seguro com o Condomínio Saint Joseph, consubstanciado pela 

apólice n° 01.16.521121, obrigando-se a garantir os riscos 

predeterminados pelas condições gerais durante a vigência do seguro. 

Sustenta que na data de 09.02.2016, houve oscilação de energia elétrica 

na unidade consumidora da segurada, danificando vários aparelhos 

eletrônicos, tornando-os impróprios para o uso, ensejando a necessidade 

de reparos e substituições. Diante desta ocorrência, a autora teve que 

arcar com os valores da indenização securitária no importe de R$ 

5.286,28 (cinco mil duzentos e oitenta e seis reais e vinte e oito centavos) 

em favor do Condomínio Saint Joseph. Assim, asseverando ser a ré a 

responsável pelo sinistro, pugna pela sua condenação ao ressarcimento 

do valor pago a título de indenização, além de honorários advocatícios de 

20%, ambos acrescidos de juros e correção monetária. Com a inicial 

vieram os documentos de id. 13340175. Devidamente citada, a parte ré 

apresentou contestação e documentos (id. 16752604), arguindo que a 

responsabilidade da concessionária se limita até o ponto de entrega do 

sistema elétrico cabendo ao consumidor a manutenção e segurança da 

rede interna conforme artigos 14 e 15 da Resolução da Aneel 414/2010. 

Sustentou ainda, a ausência de responsabilidade objetiva e existência de 

nexo de causalidade entre os fatos e os danos efetivos; inaplicabilidade 

do código do consumidor; ocorrência de caso fortuito e força maior; 

inexistência de danos materiais. Ao final, pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais. Impugnação à contestação ofertada, rechaçando os 

argumentos suscitados na contestação (id. id. 18763602). Facultadas as 

partes a produção de provas, a parte autora informou desinteresse na 

produção de novas evidências e se requereu o julgamento antecipado da 

lide (id. 19068104). A concessionária suscitou a produção de prova 

testemunhal e colheita do depoimento pessoal da seguradora (id. 

18988283). Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento 

e Decido. Inicialmente, ressalto que passo ao julgamento antecipado do 

mérito, porque entendo que no caso em análise existem elementos de 

convicção suficientes para que a sentença seja proferida, com 

fundamento no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, tendo em 

vista que a matéria debatida não necessita de dilação probatória. Vale 

dizer, o julgamento antecipado da causa vertente não representa 

cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, pois há 
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nos autos elementos de convicção suficientes para que a sentença seja 

proferida, evitando-se que a causa tenha seu desfecho protraído, 

homenageando-se, desse modo, a tão colimada celeridade processual. A 

respeito do tema, eis as casuísticas jurisprudenciais: “Inexiste 

cerceamento de defesa se os fatos alegados haveriam de ser provados 

por documentos, não se justificando a designação de audiência” (STJ-3ª 

Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89). “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - ACAO DE COBRANCA - AUSENCIA DE 

CONTESTACAO - PEDIDO DE ELABORACAO DA CONTA - INTIMACAO DO 

CALCULO - PRAZO ´IN ALBIS` - PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO 

FACE AO RECONHECIMENTO DO PEDIDO - DETERMINACAO DE NOVA 

INTIMACAO POR CARTA COM ARMP - EQUIVOCO - APLICACAO DO ART. 

330, II, DO CPC - REVELIA (ART. 319) - RECONHECIMENTO DO PEDIDO - 

PROVIMENTO.” (Agravo de Instrumento Nº 196044317, Nona Câmara 

Cível, Tribunal de Alçada do RS, Relator: Wellington Pacheco Barros, 

Julgado em 18/06/1996). Ratificando tal tese, posiciona-se o Supremo 

Tribunal Federal, litteris: “O julgamento antecipado da lide, quando a 

questão posta é exclusivamente de direito, não viola o princípio 

constitucional da ampla defesa e do contraditório” (STF – 2ª Turma, AI 

203.793-5-AgRg, rel. Min. Maurício Corrêa, j. 3.11.97, negaram provimento, 

v.u., DJU 19.12.97, p. 53).” (in CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 

LEGISLAÇÃO PROCESSUAL EM VIGOR – Theotonio Negrão – Editora 

Saraiva – 35.ª edição – 2003 – p. 410). Cinge-se a controvérsia sobre o 

direito de regresso da parte autora em face da responsabilidade da ré pelo 

sinistro que culminou a danificação de aparelhos eletrônicos da segurada, 

ocasionando a seguradora danos materiais de 5.286,28 (cinco mil 

duzentos e oitenta e seis reais e vinte e oito centavos). A Súmula 188 do 

Supremo Tribunal Federal, disciplina que “o segurador tem ação 

regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até 

ao limite previsto no contrato de seguro”. Sem maiores sobressaltos vejo 

que a pretensão inicial merece guarida. Inicialmente é valido salientar que a 

responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, 

respondendo pelos danos causados independente de culpa. Os arts. 14 e 

22, do Código de Defesa do Consumidor, preveem que: Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Art. 22. Os 

órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 

permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são 

obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto 

aos essenciais, contínuos. E o posicionamento do Superior Tribunal de 

Justiça: "STJ. Informativo n. 0530, 20-11-2013. Terceira Turma. 'Direito Civil 

e do consumidor. Pagamento com sub-rogação. Aplica-se a regra contida 

no art. 14 do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva do 

fornecedor pelo fato do serviço, em ação regressiva ajuizada por 

seguradora objetivando o ressarcimento de valor pago a segurado que 

tivera seu veículo roubado enquanto estava sob a guarda de manobrista 

disponibilizado por restaurante. Isto porque, na ação regressiva devem 

ser aplicadas as mesmas regras do CDC que seriam utilizadas em 

eventual ação judicial promovida pelo segurado (consumidor) contra o 

restaurante (fornecedor). Com efeito, após o pagamento do valor 

contratado, ocorre sub-rogação, transferindo-se à seguradora todos os 

direitos, ações, privilégios e garantias do segurado em relação à dívida, 

contra o restaurante, de acordo com o disposto no art. 349 do CC"(REsp 

n. 1.321.739/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino) (Manual de direito 

civil. Salvador: JusPodivm, 2018, p. 813). Assim, para lhe imputar a 

responsabilidade pelos danos causados, basta demonstrar a 

comprovação do prejuízo e o nexo de causalidade. No caso em apreço, é 

incontroverso que a autora ressarciu o condomínio segurado no valor de 

5.286,28 (cinco mil duzentos e oitenta e seis reais e vinte e oito centavos), 

conforme comprovante em id. 13340511, sub-rogando-se nos direitos dos 

usuários do serviço de energia elétrica. Também restou comprovada a 

falha na prestação do serviço da requerida, uma vez que ocorreram 

oscilações de tensão e descargas na rede de energia elétrica, consoante 

se extrai do laudo técnico de id. 13340511, emitido por empresa 

especializada em conserto de equipamentos de uso pessoal, domésticos e 

segurança eletrônica. Consigno ainda que o relatório de interrupção e a 

ordem de serviço colacionados em ids. 18988281 e 18988280, não 

comprovaram a ausência de oscilações na rede elétrica no dia 

09.02.2016. Não há dúvidas de que, havendo falha no fornecimento de 

energia elétrica, a concessionária está obrigada a reparar os danos 

ocasionados, nesse sentido dispõe o seguinte julgado: APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO DE DANOS DE SEGURADORA 

CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA (CELESC). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO 

DA RÉ. PRETENSO AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE. TESE NÃO 

ACOLHIDA. SEGURO COMPREENSIVO EMPRESARIAL. VARIAÇÃO DE 

TENSÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA. DANOS NOS 

EQUIPAMENTOS DA EMPRESA SEGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL 

OBJETIVA. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. 

CONCESSIONÁRIA QUE NÃO DERRUIU AS AFIRMAÇÕES AUTORAIS. 

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO QUE NÃO COMPROVA A AUSÊNCIA DE 

OSCILAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DA 

RESPONSABILIDADE. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DEVIDAMENTE 

COMPROVADO. DIREITO DE SUB-ROGAÇÃO. RESSARCIMENTO DEVIDO. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. FIXAÇÃO 

DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. (TJ-SC - AC: 

0 3 0 2 1 3 3 1 7 2 0 1 7 8 2 4 0 0 6 1  S ã o  F r a n c i s c o  d o  S u l 

0302133-17.2017.8.24.0061, Relator: Rubens Schulz, Data de Julgamento: 

31/10/2019, Segunda Câmara de Direito Civil). Grifo nosso. Assim, a 

requerida ficou apenas no campo das alegações, não apresentando 

qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 

373, II, CPC). Nesse contexto, deve ser responsabilizada a ressarcir 

integralmente os valores desembolsados pela seguradora demandante. 

Seguindo essa linha de raciocínio, o entendimento do Tribunal de Justiça 

de Tocantins: APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE 

DANOS. DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. PEDIDO FORMULADO 

POR SEGURADORA SUB-ROGADA. DANO EM EQUIPAMENTO EM 

DECORRÊNCIA DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. GARANTIA DE 

ACESSO AO JUDICIÁRIO. ÔNUS DA PROVA. DEVER DE RESSARCIMENTO. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO APELATÓRIO CONHECIDO E 

PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - É fato incontroverso que a 

apelante/SEGURADORA demonstrou o efetivo pagamento da prestação 

securitária aos segurados. Estes, por sua vez, juntaram laudos técnicos, 

os quais demonstram que os aparelhos eletrônicos danificaram em virtude 

de pico de tensão causada por raio, decorrente uma oscilação de energia 

elétrica muito forte. 2 - Pelos elementos probatórios juntados no feito 

originários, há comprovação de que os consumidores, ora segurados, 

tiveram seus equipamentos eletrônicos danificados, em decorrência da 

oscilação de energia elétrica, nos seguintes equipamentos: 1 telefone sem 

fio, 2 televisores LCD/LED, ar condicionado SPLIT 18.000 BTUS, 

refrigerador BOSH SIDE, TV LG 49´e TV Toschiba 29`. 3 - A 

responsabilidade da apelante, na qualidade de prestadora de serviço 

público é objetiva nos termos do que dispõe o art. 37, § 6º da Constituição 

Federal, pelo que deve garantir a estabilidade da tensão na rede elétrica 

de modo a evitar oscilações ou sobrecargas no sistema conducentes a 

causar danos patrimoniais aos seus usuários. 4 - O acesso do 

prejudicado ao Judiciário consubstancia garantia constitucional que não 

pode ser elidida pela Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, 

inexistindo norma que imponha o esgotamento da esfera administrativa 

para só após permitir a discussão judicial. 5 - tendo a 

apelante/SEGURADORA logrado êxito ao comprovar os fatos constitutivos 

de seu direito, demonstrando a ocorrência de danos à empresa segurada 

e, por outro lado, a apelada/ENERGISA não ter produzido prova a 

contrariar os laudos acostados à inicial, não há falar em ausência do 

dever de indenizar, ou, ainda, em \"quebra\" do nexo causal. 6 - Sobre a 

inversão do ônus da prova cumpre mencionar que ainda que inocorrente 

no presente caso, vez que a seguradora trouxe elementos demonstrativos 

da ocorrência dos fatos e o nexo de causalidade com os danos 

causados, a demandada/apelada não logrou êxito ao confrontar a 

narrativa, ônus que lhe incumbe por força do art. 373, II, CPC/2015. 7 - 

Sentença reformada. Recurso apelatório provido para condenar a 

apelada/ENERGISA ao pagamento do dano material, no valor de R$ 

6.042,23 reais, a ser acrescidos de juros, moratórios de 1% ao mês, a 

partir da citação e correção monetária a partir da data do efetivo 

pagamento. Invertido o ônus da sucumbência, condenando a 

apelada/ENERGISA ao pagamento das custas e honorários advocatícios 

fixado em 10% sobre valor da condenação corrigido. Decisão unânime. 

(TJ-TO - APL: 00027274120198270000, Relator: JACQUELINE ADORNO DE 

LA CRUZ BARBOSA) E o Tribunal de Justiça de Mato Grosso: PODER 

JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

0025935-14.2015.8.11.0041 APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - 
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DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. APELADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E 

RESIDENCIA S.A. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA 

SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO 

DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – 

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PERDA DE APARELHO ELETRÔNICO - 

COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – 

POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – 

SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - 

RECURSO NÃO PROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de 

energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a 

comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação 

(comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a 

seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo 

direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (Resp. Nº 

1.321.739 – SP). A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, 

por via de Ação Regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da 

sub-rogação. (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO: 00259351420158110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 30/01/2019, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 01/02/2019) QUARTA CÂMARA DE 

D I R E I T O  P R I V A D O A P E L A Ç Ã O  N . 

1003511.87 .2017 .8 .11 .00041APELANTE(S) :ENERGISA MATO 

GROSSOAPELADO(S):ITAU SEGUROS DE AUTO RESIDÊNCIA APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA 

SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA 

ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - 

SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO 

DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A 

responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou 

seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo 

de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se 

o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por 

sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu 

segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP).A seguradora tem o 

direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva 

contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018) Por fim, em atenção 

ao disposto no art. 489, §1º, IV, do CPC/2015, ressalto que todos os 

argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar na conclusão 

adotada por este Magistrado na prolação da sentença foram analisados, 

portanto, não havendo falar em ausência de fundamentação. A respeito 

da temática, colaciono o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA 

ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, 

OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.1. Os embargos de 

declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir 

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material 

existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.2. O 

julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas 

pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a 

decisão. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI 

(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016) Diante do exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR a parte requerida ao ressarcimento do valor de 5.286,28 

(cinco mil duzentos e oitenta e seis reais e vinte e oito centavos), 

acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção 

monetária pelo índice INPC ambos a partir da data do desembolso. 

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC. Após o trânsito 

em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1025160-74.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

HDI SEGUROS S.A. REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Cuida-se de AÇÃO REGRESSIVA DE 

RESSARCIMENTO DE DANOS ajuizada por HDI SEGUROS S.A em face de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que a 

autora aduz ter firmado contrato de seguro com a Sra. Flávia Aparecida 

Cordeiro Cavalhar, consubstanciado pela apólice n° 01.058.005.008120, 

obrigando-se a garantir os riscos predeterminados pelas condições gerais 

durante a vigência do seguro. Sustenta que na data de 11.02.2017, houve 

oscilação de energia elétrica na unidade consumidora da segurada, 

danificando vários aparelhos eletrônicos, sendo: a) 01 DVR Gravador 

Digital 16 Canais01 Placa PPA, b) 09 Câmeras IR Bullet VHD 313001 

Receptor Visiontec, c) 01 Câmera IR Varifocal VHD 3140, d) 10 Fontes de 

Alimentação 12V 1ª, e) 10 Conversores Balun de Vídeo HD e f) 01 HD 

Intelbrás 2 TB. Diante desta ocorrência, a autora teve que arcar com os 

valores da indenização securitária no importe de R$ 6.767,10 (seis mil 

setecentos e sessenta e sete reais e dez centavos) em favor da 

segurada. Assim, asseverando ser a ré a responsável pelo sinistro, 

pugna pela sua condenação ao ressarcimento do valor pago a título de 

indenização, além de honorários advocatícios de 20%, ambos acrescidos 

de juros e correção monetária. Com a inicial vieram os documentos de id. 

14648427. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação e 

documentos (id. 17034247), arguindo preliminarmente: a) Falta De 

Interesse De Agir - Ausência De Reclamação Do Segurado Pela Via 

Administrativa. Em sede de mérito, atestou que a responsabilidade da 

concessionária se limita até o ponto de entrega do sistema elétrico 

cabendo ao consumidor a manutenção e segurança da rede interna 

conforme artigos 14 e 15 da Resolução da Aneel 414/2010. Sustentou 

ainda, a ausência de responsabilidade objetiva e existência de nexo de 

causalidade entre os fatos e os danos efetivos; inaplicabilidade do código 

do consumidor; ocorrência de caso fortuito e força maior; inexistência de 

danos materiais. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais. 

Impugnação à contestação ofertada, rechaçando os argumentos 

suscitados na contestação (id. id. 17284841). Facultadas as partes a 

produção de provas, a parte autora informou desinteresse na produção 

de novas evidências e se requereu o julgamento antecipado da lide. A 

concessionária suscitou a produção de prova testemunhal e colheita do 

depoimento pessoal da seguradora (id. 17695172). Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e Decido. Inicialmente, ressalto 

que passo ao julgamento antecipado do mérito, porque entendo que no 

caso em análise existem elementos de convicção suficientes para que a 

sentença seja proferida, com fundamento no artigo 355, inciso I do Código 

de Processo Civil, tendo em vista que a matéria debatida não necessita de 

dilação probatória. Vale dizer, o julgamento antecipado da causa vertente 

não representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do 

contraditório, pois há nos autos elementos de convicção suficientes para 

que a sentença seja proferida, evitando-se que a causa tenha seu 

desfecho protraído, homenageando-se, desse modo, a tão colimada 

celeridade processual. A respeito do tema, eis as casuísticas 

jurisprudenciais: “Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados 

haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a 

designação de audiência” (STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo 

Ribeiro, DJU 4.12.89). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACAO DE 

COBRANCA - AUSENCIA DE CONTESTACAO - PEDIDO DE ELABORACAO 

DA CONTA - INTIMACAO DO CALCULO - PRAZO ´IN ALBIS` - PEDIDO DE 

JULGAMENTO ANTECIPADO FACE AO RECONHECIMENTO DO PEDIDO - 

DETERMINACAO DE NOVA INTIMACAO POR CARTA COM ARMP - 

EQUIVOCO - APLICACAO DO ART. 330, II, DO CPC - REVELIA (ART. 319) - 

RECONHECIMENTO DO PEDIDO - PROVIMENTO.” (Agravo de Instrumento 

Nº 196044317, Nona Câmara Cível, Tribunal de Alçada do RS, Relator: 
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Wellington Pacheco Barros, Julgado em 18/06/1996). Ratificando tal tese, 

posiciona-se o Supremo Tribunal Federal, litteris: “O julgamento antecipado 

da lide, quando a questão posta é exclusivamente de direito, não viola o 

princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório” (STF – 2ª 

Turma, AI 203.793-5-AgRg, rel. Min. Maurício Corrêa, j. 3.11.97, negaram 

provimento, v.u., DJU 19.12.97, p. 53).” (in CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 

LEGISLAÇÃO PROCESSUAL EM VIGOR – Theotonio Negrão – Editora 

Saraiva – 35.ª edição – 2003 – p. 410). Antes de adentrar ao mérito da 

controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares suscitadas 

em sede de contestação. FALTA DE INTERESSE DE AGIR ANTE A 

AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. Narra a ré que não 

houve pedido administrativo prévio configurando a ausência de interesse 

de agir da parte autora. Todavia, não há a necessidade de esgotamento 

na esfera administrativa para o ajuizamento da ação. Nesse sentido, 

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO 

OSCILAÇÕES NA REDE ELÉTRICA NEXO DE CAUSALIDADE - EXISTENTE - 

REPARAÇÃO DE DANOS À SEGURADA DEVIDA - PEDIDO 

ADMINISTRATIVO DESNECESSIDADE SENTENÇA MANTIDA RECURSO 

IMPROVIDO. A falta do prévio requerimento administrativo pela apelada 

não descaracteriza o interesse de agir em ações como a dos autos ou 

mesmo impede o ajuizamento, porquanto não há embasamento jurídico que 

obrigue a autora a encerrar a esfera administrativa para, após, ajuizar a 

ação judicial de cobrança securitária. Não há se falar em ausência de 

nexo causal entre os danos sofridos e a oscilação de energia, pois 

existentes provas dos fatos articulados na inicial para justificar o pleito 

acolhido em primeiro grau. (TJ-MS - AC: 08037723520188120021 MS 

0803772-35.2018.8.12.0021, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data 

de Julgamento: 12/02/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

13/02/2020) (Grifo nosso) Portanto, rejeito a preliminar. Superadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. Cinge-se a controvérsia sobre o 

direito de regresso da parte autora em face da responsabilidade da ré pelo 

sinistro que culminou a danificação de aparelhos eletrônicos da segurada, 

ocasionando a seguradora danos materiais no total de R$ 6.767,10 (seis 

mil setecentos e sessenta e sete reais e dez centavos). A Súmula 188 do 

Supremo Tribunal Federal, disciplina que “o segurador tem ação 

regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até 

ao limite previsto no contrato de seguro”. Sem maiores sobressaltos vejo 

que a pretensão inicial merece guarida. Inicialmente é valido salientar que a 

responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, 

respondendo pelos danos causados independente de culpa. Os arts. 14 e 

22, do Código de Defesa do Consumidor, preveem que: Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Art. 22. Os 

órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 

permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são 

obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto 

aos essenciais, contínuos. E o posicionamento do Superior Tribunal de 

Justiça: "STJ. Informativo n. 0530, 20-11-2013. Terceira Turma. 'Direito Civil 

e do consumidor. Pagamento com sub-rogação. Aplica-se a regra contida 

no art. 14 do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva do 

fornecedor pelo fato do serviço, em ação regressiva ajuizada por 

seguradora objetivando o ressarcimento de valor pago a segurado que 

tivera seu veículo roubado enquanto estava sob a guarda de manobrista 

disponibilizado por restaurante. Isto porque, na ação regressiva devem 

ser aplicadas as mesmas regras do CDC que seriam utilizadas em 

eventual ação judicial promovida pelo segurado (consumidor) contra o 

restaurante (fornecedor). Com efeito, após o pagamento do valor 

contratado, ocorre sub-rogação, transferindo-se à seguradora todos os 

direitos, ações, privilégios e garantias do segurado em relação à dívida, 

contra o restaurante, de acordo com o disposto no art. 349 do CC"(REsp 

n. 1.321.739/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino) (Manual de direito 

civil. Salvador: JusPodivm, 2018, p. 813). Assim, para lhe imputar a 

responsabilidade pelos danos causados, basta demonstrar a 

comprovação do prejuízo e o nexo de causalidade. No caso em apreço, é 

incontroverso que a autora ressarciu o condomínio segurado no valor de 

R$ 6.767,10 (seis mil setecentos e sessenta e sete reais e dez centavos), 

conforme comprovante em id. 14648587, sub-rogando-se nos direitos dos 

usuários do serviço de energia elétrica. Também restou comprovada a 

falha na prestação do serviço da requerida, uma vez que ocorreram 

oscilações de tensão e descargas na rede de energia elétrica, consoante 

se extrai do laudo técnico de id. 14648566, emitido por empresa 

especializada em conserto de equipamentos de uso pessoal, domésticos e 

segurança eletrônica. Sendo assim, não há dúvidas de que, havendo falha 

no fornecimento de energia elétrica, a concessionária está obrigada a 

reparar os danos ocasionados. Consigno ainda que a ordem de serviço 

colacionada em id. 17695173, não comprovou a ausência de oscilações 

na rede elétrica no dia 11.02.2017. Não há dúvidas de que, havendo falha 

no fornecimento de energia elétrica, a concessionária está obrigada a 

reparar os danos ocasionados, nesse sentido dispõe o seguinte julgado: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO DE DANOS DE 

SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (CELESC). SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. PRETENSO AFASTAMENTO DA 

RESPONSABILIDADE. TESE NÃO ACOLHIDA. SEGURO COMPREENSIVO 

EMPRESARIAL. VARIAÇÃO DE TENSÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA. DANOS NOS EQUIPAMENTOS DA EMPRESA SEGURADA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO 

CONSUMERISTA. CONCESSIONÁRIA QUE NÃO DERRUIU AS AFIRMAÇÕES 

AUTORAIS. RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO QUE NÃO COMPROVA A 

AUSÊNCIA DE OSCILAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DA 

RESPONSABILIDADE. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DEVIDAMENTE 

COMPROVADO. DIREITO DE SUB-ROGAÇÃO. RESSARCIMENTO DEVIDO. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. FIXAÇÃO 

DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. (TJ-SC - AC: 

0 3 0 2 1 3 3 1 7 2 0 1 7 8 2 4 0 0 6 1  S ã o  F r a n c i s c o  d o  S u l 

0302133-17.2017.8.24.0061, Relator: Rubens Schulz, Data de Julgamento: 

31/10/2019, Segunda Câmara de Direito Civil). Grifo nosso. Assim, a 

requerida ficou apenas no campo das alegações, não apresentando 

qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 

373, II, CPC). Nesse contexto, deve ser responsabilizada a ressarcir 

integralmente os valores desembolsados pela seguradora demandante. 

Nesse sentido, o entendimento do Tribunal de Justiça de Tocantins: 

APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. 

DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. PEDIDO FORMULADO POR 

SEGURADORA SUB-ROGADA. DANO EM EQUIPAMENTO EM 

DECORRÊNCIA DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. GARANTIA DE 

ACESSO AO JUDICIÁRIO. ÔNUS DA PROVA. DEVER DE RESSARCIMENTO. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO APELATÓRIO CONHECIDO E 

PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - É fato incontroverso que a 

apelante/SEGURADORA demonstrou o efetivo pagamento da prestação 

securitária aos segurados. Estes, por sua vez, juntaram laudos técnicos, 

os quais demonstram que os aparelhos eletrônicos danificaram em virtude 

de pico de tensão causada por raio, decorrente uma oscilação de energia 

elétrica muito forte. 2 - Pelos elementos probatórios juntados no feito 

originários, há comprovação de que os consumidores, ora segurados, 

tiveram seus equipamentos eletrônicos danificados, em decorrência da 

oscilação de energia elétrica, nos seguintes equipamentos: 1 telefone sem 

fio, 2 televisores LCD/LED, ar condicionado SPLIT 18.000 BTUS, 

refrigerador BOSH SIDE, TV LG 49´e TV Toschiba 29`. 3 - A 

responsabilidade da apelante, na qualidade de prestadora de serviço 

público é objetiva nos termos do que dispõe o art. 37, § 6º da Constituição 

Federal, pelo que deve garantir a estabilidade da tensão na rede elétrica 

de modo a evitar oscilações ou sobrecargas no sistema conducentes a 

causar danos patrimoniais aos seus usuários. 4 - O acesso do 

prejudicado ao Judiciário consubstancia garantia constitucional que não 

pode ser elidida pela Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, 

inexistindo norma que imponha o esgotamento da esfera administrativa 

para só após permitir a discussão judicial. 5 - tendo a 

apelante/SEGURADORA logrado êxito ao comprovar os fatos constitutivos 

de seu direito, demonstrando a ocorrência de danos à empresa segurada 

e, por outro lado, a apelada/ENERGISA não ter produzido prova a 

contrariar os laudos acostados à inicial, não há falar em ausência do 

dever de indenizar, ou, ainda, em \"quebra\" do nexo causal. 6 - Sobre a 

inversão do ônus da prova cumpre mencionar que ainda que inocorrente 

no presente caso, vez que a seguradora trouxe elementos demonstrativos 

da ocorrência dos fatos e o nexo de causalidade com os danos 

causados, a demandada/apelada não logrou êxito ao confrontar a 

narrativa, ônus que lhe incumbe por força do art. 373, II, CPC/2015. 7 - 

Sentença reformada. Recurso apelatório provido para condenar a 

apelada/ENERGISA ao pagamento do dano material, no valor de R$ 

6.042,23 reais, a ser acrescidos de juros, moratórios de 1% ao mês, a 
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partir da citação e correção monetária a partir da data do efetivo 

pagamento. Invertido o ônus da sucumbência, condenando a 

apelada/ENERGISA ao pagamento das custas e honorários advocatícios 

fixado em 10% sobre valor da condenação corrigido. Decisão unânime. 

(TJ-TO - APL: 00027274120198270000, Relator: JACQUELINE ADORNO DE 

LA CRUZ BARBOSA) E o Tribunal de Justiça de Mato Grosso: PODER 

JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

0025935-14.2015.8.11.0041APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. APELADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E 

RESIDENCIA S.A. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHOAPELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA 

SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO 

DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – 

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PERDA DE APARELHO ELETRÔNICO - 

COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – 

POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – 

SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - 

RECURSO NÃO PROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de 

energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a 

comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação 

(comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a 

seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo 

direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (Resp. Nº 

1.321.739 – SP). A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, 

por via de Ação Regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da 

sub-rogação. (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO: 00259351420158110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 30/01/2019, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 01/02/2019) QUARTA CÂMARA DE 

D I R E I T O  P R I V A D O A P E L A Ç Ã O  N . 

1003511.87 .2017 .8 .11 .00041APELANTE(S) :ENERGISA MATO 

GROSSOAPELADO(S):ITAU SEGUROS DE AUTO RESIDÊNCIA APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA 

SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA 

ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - 

SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO 

DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A 

responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou 

seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo 

de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se 

o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por 

sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu 

segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP).A seguradora tem o 

direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva 

contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018) Por fim, em atenção 

ao disposto no art. 489, §1º, IV, do CPC/2015, ressalto que todos os 

argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar na conclusão 

adotada por este Magistrado na prolação da sentença foram analisados, 

portanto, não havendo falar em ausência de fundamentação. A respeito 

da temática, colaciono o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA 

ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, 

OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.1. Os embargos de 

declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir 

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material 

existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.2. O 

julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas 

pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a 

decisão. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI 

(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016) Diante do exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR a parte requerida ao ressarcimento do valor de R$ 6.767,10 

(seis mil setecentos e sessenta e sete reais e dez centavos), acrescidos 

de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo 

índice INPC ambos a partir da data do desembolso. Condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC. Após o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008511-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BLM INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA (EXECUTADO)

SERGIO RICARDO SILVA ANTUNES (EXECUTADO)

MARIA LEOCADIA ASSAD ANTUNES (EXECUTADO)

 

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

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

advogado(s), para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015806-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO DE SOUZA FREIRE E CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

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

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

advogado(s), para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015216-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO KUCINSKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MEINBERG FRANCO OAB - SP186391 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UBIRAJARA LUPOLI BARBOSA (EXECUTADO)

 

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

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

advogado(s), para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001030-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIKES DE SIQUEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE BATTISTOTTI BRAGA OAB - MT20708-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA FABIANA FERREIRA RAMOS CARLEVARO OAB - SP196337 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 – CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as 

partes AUTORA E REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via 

Diário Eletrônico, para que especifiquem as provas que pretendem 
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produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas desejam 

demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1028193-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - DF24214-O (ADVOGADO(A))

 

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

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerido/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018626-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA MELO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER JOSE MENEZES ALVES OAB - MT13379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE CUIABA 01 LTDA (EXECUTADO)

BRDU SPE SAO MATEUS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA OAB - GO23151 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

advogado(s), para manifestar sobre a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1026482-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR PORTO CHAVARELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA LEÃO SOARES OAB - MT7304-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

advogado(s), para manifestar sobre a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1035517-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA DA SILVA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1027656-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA CARLOS PINTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021460-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIELSON GIGOGNINI DE QUADROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012139-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MERMESON NEY (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre a 

COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1035214-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA ALCANTARA BEZERRA BARBOSA (REQUERENTE)

JULIO DE SOUZA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WSM - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393-O (ADVOGADO(A))

 

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

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre a proposta de 

honorários pericias, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1007945-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR PEREIRA BERNARDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS OAB - MT18523-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

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

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre a proposta de 

honorários pericias, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005623-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA OLIVEIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

L. M. S. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre a 

COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020315-67.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINALDO FRANCISCO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DE FREITAS NOVAIS II OAB - MT0012052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerida/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005360-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO JOSE DE CAMPOS CURVO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER OAB - MT12198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005360-94.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

RODOLFO JOSE DE CAMPOS CURVO FILHO REU: IUNI EDUCACIONAL S/A. 

Intime-se o requerido para manifestar-se sobre os documentos juntados 

pela CEF no ID 27153932, bem como sobre a petição do ID 30013101, no 

prazo de 15 dias. Após, voltem-me conclusos para o saneador. CUIABÁ, 

17 de abril de 2020. Vandymara G R P Zanolo Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1023122-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARCILIO DONEGA OAB - SP71241-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE GUSTAVO AZEVEDO GOMES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER OAB - MT12198-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1023122-26.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: SANDRO DE FRANCA REQUERIDO: ANDRE GUSTAVO 

AZEVEDO GOMES Defiro como pede o ID 30654492, remeta-se os autos 

ao contador para verificação do pagamento integral das custas. Se não 

estivem sido totalmente recolhidas as custas, intime-se o autor para 

providenciar o depósito, no prazo de 15 dias. Após, voltem-me conclusos. 

CUIABÁ, 17 de abril de 2020. Vandymara G R P Zanolo Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005360-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO JOSE DE CAMPOS CURVO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER OAB - MT12198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018184-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUDNEY OLIVEIRA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018184-85.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: RUDNEY OLIVEIRA DUARTE REQUERIDO: RENOVA 

COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. 

Intime-se o autor para manifestar-se sobre o contrato juntado pela 

empresa requerida no ID 28415947, bem como para manifestar-se sobre a 

inviabilidade de se proceder a perícia, no prazo de 15 dias. Após, 

voltem-me conclusos. CUIABÁ, 17 de abril de 2020. Vandymara G R P 

Zanolo Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016763-55.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUEL RAMOS DA SILVA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):
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VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016763-55.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSUEL RAMOS DA SILVA JUNIOR REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial nos seguintes termos: i) Junte aos autos boletim 

de ocorrência; Advirto ao autor que o não atendimento de tal providência 

acarretará o indeferimento da gratuidade da justiça. Decorrido o prazo, 

voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data 

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

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016916-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES OAB - MT19032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS SAVIO DA COSTA (REU)

AGNALDO CARDOSO DOS SANTOS (REU)

WANDERLEI PEREIRA LIMA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016916-88.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME REU: DOMINGOS 

SAVIO DA COSTA, AGNALDO CARDOSO DOS SANTOS, WANDERLEI 

PEREIRA LIMA Dispõem a Súmula 481, do STJ, que somente faz jus ao 

benefício da Justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos 

que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos 

processuais. Assim, intime-se a parte autora para que, em 15 (quinze) 

dias, emende a petição inicial e junte aos autos documentos que 

comprovem sua hipossuficiência financeira. Advirto ao autor que o não 

atendimento de tal providência acarretará o indeferimento da gratuidade da 

justiça. Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. 

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

Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017053-70.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRSON METELLO DA COSTA (REQUERENTE)

GREMIO DESPORTIVO OLAVO BILAC DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - GDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA SCHWARZ DE MELLO OAB - MT6748-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017053-70.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: GREMIO DESPORTIVO OLAVO BILAC DOS SERVIDORES 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - GDO, JAIRSON METELLO DA COSTA 

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

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

judiciária e das custas processuais, sob pena de cancelamento da 

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

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

data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019383-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO OESTE ASFALTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO TARDIN OAB - MT4479-O (ADVOGADO(A))

ANA GABRIELA SALCI GARCIA OAB - MT14653-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO ROSA DE MORAIS (EXECUTADO)

ESCAVARROCHA LOCACOES E TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019383-79.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CENTRO OESTE ASFALTOS S/A EXECUTADO: ESCAVARROCHA 

LOCACOES E TRANSPORTES LTDA, EVANDRO ROSA DE MORAIS A 

presente execução se arrasta desde 2016; a empresa executada foi 

citada, contudo, manteve-se inerte, não tendo sido encontrados bens 

penhoráveis em seu nome. A parte exequente pugnou pela 

desconsideração da personalidade, razão pela qual foi determinada a 

citação dos sócios Marcos Paulo Morais (CPF nº. 801.969.181-20) e 

Evandro Rosa de Morais (CPF n. 284.246.848-18), nos endereços 

indicados no Id. 19708020, o que restou infrutífero; feita pesquisa nos 

sistemas RENAJUD, BACENJUD, fora tentada a citação nos endereços 

obtidos, contudo, também estas também restaram infrutíferas, com 

certidão negativa do Meirinho informando que os réus não residem nos 

ditos endereços. Assim, DEFIRO o pedido de ID 29664510, para que sejam 

oficiadas as empresas ali mencionadas, a fim de informar os endereços 

em nome de Marcos Paulo Morais (CPF nº. 801.969.181-20) e Evandro 

Rosa de Morais (CPF n. 284.246.848-18). INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cuiabá, 

16 de abril de 2020. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018184-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUDNEY OLIVEIRA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 – CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as 

partes AUTORA E REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

que especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1007892-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SALTARELI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO NOVAES ANDRADE OAB - SP187479 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO THE CENTRU'S TOWER (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESSA ARMELIN OAB - MT0018776S-A (ADVOGADO(A))

MARCELO ALVES PUGA OAB - MT5058-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1007892-41.2017.8.11.0041 

EMBARGANTE: MARCOS ANTONIO SALTARELI EMBARGADO: 

CONDOMINIO DO EDIFICIO THE CENTRU'S TOWER Se tempestivo, o que 

deverá ser certificado nos autos, RECEBO os embargos à execução para 

discussão, sem atribuição de efeito suspensivo. Intime(m)-se o(s) 

embargado(s), na pessoa de seu(s) patrono(s), para, querendo, 

apresentar(em) impugnação, no prazo de 15 dias. Após, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 15 de maio de 2017. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1054978-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIORGES PAULO SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))
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Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022097-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HESTON MARIO JULIANGELO DA CUNHA RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1056964-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO AUGUSTO MESQUITA CORREA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR OAB - MT7191-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA (REU)

 

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

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

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

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009862-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SELMO VERAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020287-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE SILVA MONTEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

RETIFICAÇÃO DO HORÁRIOS: Partes da designação da pericia para o dia 

23/06/2020, por ordem de chegada das 08:00 as 10:30 horas que 

realizar-se-à na clinica do perito Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na 

Avenida das Flores, nº 843, Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios 

do Complexo Hospitalar de Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das 

Dalias), em Cuiabá, fones: 3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as 

partes e assistentes técnicos, através dos seus patrono da referida 

designação. O não comparecimento implicará no julgamento antecipado da 

lide.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039927-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT22779/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

RETIFICAÇÃO DO HORÁRIOS: Partes da designação da pericia para o dia 

23/06/2020, por ordem de chegada das 08:00 as 10:30 horas que 

realizar-se-à na clinica do perito Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na 

Avenida das Flores, nº 843, Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios 

do Complexo Hospitalar de Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das 

Dalias), em Cuiabá, fones: 3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as 

partes e assistentes técnicos, através dos seus patrono da referida 

designação. O não comparecimento implicará no julgamento antecipado da 

lide.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017076-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO BRAZ DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO WINTER JUNIOR OAB - MT7099-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA 

FAZENDA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017076-16.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

CAIO BRAZ DA SILVA REU: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS 

SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA Ante a presença de erro 

material na data designada para audiência, retifico parcialmente a decisão 

Id. 31355647, apenas para constar que a audiência de conciliação foi 

agendada para o dia 04/08/2020. Intime-se. Cuiabá, 17 de abril de 2020. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028413-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ERNANDES DE AQUINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

RETIFICAÇÃO DO HORÁRIOS: Partes da designação da pericia para o dia 

23/06/2020, por ordem de chegada das 08:00 as 10:30 horas que 

realizar-se-à na clinica do perito Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na 

Avenida das Flores, nº 843, Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios 

do Complexo Hospitalar de Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das 

Dalias), em Cuiabá, fones: 3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as 

partes e assistentes técnicos, através dos seus patrono da referida 

designação. O não comparecimento implicará no julgamento antecipado da 

lide.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019576-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

RETIFICAÇÃO DO HORÁRIOS: Partes da designação da pericia para o dia 

23/06/2020, por ordem de chegada das 08:00 as 10:30 horas que 

realizar-se-à na clinica do perito Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na 

Avenida das Flores, nº 843, Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios 

do Complexo Hospitalar de Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das 

Dalias), em Cuiabá, fones: 3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as 

partes e assistentes técnicos, através dos seus patrono da referida 

designação. O não comparecimento implicará no julgamento antecipado da 

lide.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038725-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO BRAZ DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

RETIFICAÇÃO DO HORÁRIOS: Partes da designação da pericia para o dia 

23/06/2020, por ordem de chegada das 08:00 as 10:30 horas que 

realizar-se-à na clinica do perito Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na 

Avenida das Flores, nº 843, Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios 

do Complexo Hospitalar de Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das 

Dalias), em Cuiabá, fones: 3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as 

partes e assistentes técnicos, através dos seus patrono da referida 

designação. O não comparecimento implicará no julgamento antecipado da 

lide.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021027-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA OLIMPIA ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN DA SILVA MOREIRA OAB - MT17683-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENERAL MOTORS DO BRASIL (REU)

GRAMARCA VEICULOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT15600-O (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021027-23.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA OLIMPIA ALVES DA SILVA REU: GRAMARCA VEICULOS LTDA, 

GENERAL MOTORS DO BRASIL Não se trata de caso que comporte o 

julgamento antecipado da lide ou sua extinção, assim passo ao 

saneamento. Rejeito a impugnação à justiça gratuita arguida pelas 

requeridas, uma vez que a autora comprovou sua hipossuficiência. Rejeito 

as preliminares de ausência de interesse de agir, uma vez que a utilidade 

e necessidade desta lide encontra-se devidamente demonstrada, pois a 

autora ainda não conseguiu usufruir do veículo adquirido das requeridas, 

em razão dos defeitos alegados na inicial. Rejeito a preliminar de 

ilegitimidade passiva da requerida Gramarca Veículos Ltda, porque sua 

solidariedade decorre da lei. A questão de fato, nesta lide, refere-se aos 

defeitos ou vícios na parte elétrica no veículo zero adquirido pela autora, 

que segundo ela até hoje está sem a posse do veículo, em razão destes 

defeitos. Houve a inversão do ônus da prova, assim cabem as requeridas 

provarem que o veículo fabricado por uma e vendido por outra à autora 

não tem qualquer defeito. Assim, entendo necessário a produção da 

provas orais e pericial, e nomeio o engenheiro mecânico José Duarte de 

Araújo, CREA/SP 86.747/D, CREA/ MT 3043, para proceder a perícia no 

veículo, objeto da lide, sendo que os honorários periciais serão 

suportados pelas requeridas, na razão de 50% para cada uma delas. 

Intimem-se as partes para indicarem seus assistentes técnicos e 

oferecerem quesitos. Após, intime-se o perito para apresentar sua 

proposta de honorários. CUIABÁ, 17 de abril de 2020. Vandymara G R P 

Zanolo Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018129-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIFICIO HELBOR DUAL BUSINESS OFFICE E CORPORATE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO FELIPE MIOTTO OAB - MT7252-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELLA KFOURI MEIRELLES CABRAL OAB - SP258958 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1018129-37.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDIFICIO HELBOR DUAL BUSINESS OFFICE E CORPORATE REU: HELBOR 

EMPREENDIMENTOS S.A. Intime-se a requerida para providenciara a 

citação da denunciada a lide WBW Incorporação e Construção Ltda., no 

prazo de 15 dia, sob pena de indeferimento da denunciação a lide e 

prosseguimento do feito, no estado em que se encontra. Após, voltem-me 

conclusos para o saneador. CUIABÁ, 17 de abril de 2020. Vandymara G R 

P Zanolo Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027532-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OAZIR FRANCISCO EL HAGE JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CORP LIGHT INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORIVALDO ORIEL MENDES NOVELLI OAB - SP73347 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1027532-30.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

OAZIR FRANCISCO EL HAGE JUNIOR REU: CORP LIGHT INDUSTRIA E 

COMERCIO EIRELI Assiste razão as partes quando alegam que há erro 

material na definição do objeto da perícia, deferida no ID 29319767, pois 

não se trata de perícia grafotécnica, mas se verificação de vícios nos 

aparelhos de ginástica adquiridos pelo autor, quanto a forma de uso e 

conservação dos mesmos. Referida perícia deverá ser custeada pela 

empresa requerida, uma vez que o autor é beneficiário da justiça gratuita. 

Intimem-se as partes para apresentarem quesitos e indicarem assistentes 

técnicos, se quiserem, no prazo de 15 dias. Após, intime-se a empresa 

perita para apresentar o valor de seus honorários periciais, no mesmo 

prazo. CUIABÁ, 17 de abril de 2020. Vandymara G R P Zanolo Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1007892-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SALTARELI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO NOVAES ANDRADE OAB - SP187479 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO THE CENTRU'S TOWER (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESSA ARMELIN OAB - MT0018776S-A (ADVOGADO(A))

MARCELO ALVES PUGA OAB - MT5058-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

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

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007892-41.2017.8.11.0041. EMBARGANTE: 

MARCOS ANTONIO SALTARELI EMBARGADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO 

THE CENTRU'S TOWER Trata-se de Embargos à Execução fundados 

exclusivamente em pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva do 

Embargante MARCOS ANTONIO SALTARELI, que aduz ter vendido o 

imóvel objeto da execução das taxas condominiais proposta pelo 

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO THE CENTRU’S TOWER. Instadas a 

especificarem as provas que pretendiam produzir, a embargada pugnou 

pelo julgamento antecipado da lide, enquanto o embargante pediu pela 

realização de perícia contábil para apurar o valor correto da execução. 

Desde já, INDEFIRO tal pleito, pois como mencionado, os embargos não se 

fundam em excesso de execução, mesmo porque, se assim fosse, 

caberia ao embargante trazer aos autos o cálculo discriminado do que 

entende devido. Ademais, o único argumento do embargante é a alegação 

de ilegitimidade passiva, matéria que será analisada na sentença. No caso, 

as provas documentais são suficientes para a análise da matéria. Faculto 

às partes a juntada de outros documentos, caso queiram, no prazo de 15 

dias. Juntados, dê-se vistas à parte contrária, por 15 dias e, após, 

voltem-me conclusos para sentença, a qual, por sua vez, observará as 

prioridades dentro das metas estabelecidas pelo CNJ. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 de abril de 2020. VANDYMARA G.R. PAIVA 

ZANOLO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005645-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUTEMBERG MOISES BASTOS CARMONA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANA ALESSANDRA GONCALVES DE QUEIROZ OAB - MT14843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDEN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REU)

CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

LIONAY LOPES FIGUEIREDO OAB - MT21323-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005645-87.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

GUTEMBERG MOISES BASTOS CARMONA REU: CONSTRUTORA JOAO DE 

BARRO LTDA - ME, GOLDEN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME O 

contrato discutido no presente feito possui cláusula de eleição de foro, 

qual seja, a Comarca de Várzea Grande-MT. Por sua vez, instado a se 

manifestar sobre referida preliminar arguida pela empresa requerida, o 

autor concordou com o pleito. Assim, ACOLHO A PRELIMINAR de 

Incompetência deste Juízo, decorrente da cláusula de eleição de foro 

arguida pela requerida e, por conseguinte, por economia processual, 

DETERMINO A REDISTRIBUIÇÃO do presente feito a uma das Varas Cíveis 

de Feitos Gerais da Comarca de Várzea Grande – MT. Intime-se. 

Cumpra-se, dando-se as baixas necessárias neste Juízo. Cuiabá – MT, 16 

de abril de 2020. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012292-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANE CRISTINA CANHETTI MARINHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS OAB - MT15626-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012292-98.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING EXECUTADO: ADRIANE 

CRISTINA CANHETTI MARINHO Trata-se de Exceção de Pré-Executividade 

oposta na Execução por Título Extrajudicial em que a Excepta busca a 

satisfação do crédito relativo a aluguéis e encargos acessórios.. A 

Excipiente alega nulidade da citação, a prescrição e impugna a penhora 

alegando se tratar de quantia depositada em caderneta de poupança. A 

Excepta se manifestou. (Id 29170770) É o relato. Decido: I – Nulidade da 

Citação Não se configura a suposta nulidade da citação, posto que após 

inúmeras tentativas de citação, todas infrutíferas, numa dela inclusive a 

funcionária “do lar” da Excipiente ligou para a esta na frente do Oficial e 

esta se negou a falar com o meirinho, foi certificada a suspeita de 

ocultação e a realização por hora certa, marcando dia e horário. Conforme 

se vê dos Id’s 19181835 e 19614858, foi enviada carta de intimação para 

a Excipiente com aviso de recebimento, perfectibilizando a citação por 

hora certa. Contudo, razão assiste à Excipiente quanto à ausência de 

nomeação de curador especial, posto que o artigo 72 do CPC determina tal 

nomeação ao réu revel citado por hora certa. Porém, o comparecimento da 

Excipiente aos autos, com procurador constituído supre qualquer vício da 

citação, devendo ser reconhecida a citação e o início de prazo para 

pagamento a partir da publicação desta decisão. II – Prescrição Com 

relação à segunda matéria da Exceção em que é arguida a prescrição 

trienal, sem razão a Excipiente. A alegação funda-se na ausência de 

interrupção do prazo prescricional, posto que ainda que a ação tenha sido 

ajuizada dentro do prazo hábil, somente ocorreu a citação quando já 

prescrito o título. Ocorre que todos os atos processuais praticados 

evidenciam que não houve qualquer inércia da Excepta, que foi diligente e 

todas as tentativas de citação da Excipiente foram realizadas, tanto que 

culminou com a citação por hora certa por suspeita de ocultação. Não 

podendo ser imutada a demora na citação à Excipiente, não pode ser esta 

penalizada com a ocorrência de prescrição em razão de mecanismos da 

justiça e da própria parte adversa, que dificultou de todas as formas a 

realização da citação. Diante disso, rejeito a alegação de prescrição. III – 

Impenhorabilidade A Excipiente comprovou que a conta na qual foi 

realizado o bloqueio judicial é uma conta-poupança denominada “poupança 

multi-data” junto ao Banco Itaú, inclusive juntando cópia do cartão 

bancário, onde se lê “Poupança”. Em que pesem os argumentos da 

Excepta no sentido de que a Excipiente utiliza referida conta poupança 

para realizar movimentações, desvirtuando a sua natureza para conta 

corrente, a mera existência de movimentação no extrato não implica na 

evidência de utilização como conta corrente. Sendo assim, dada a 

impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança, até 

o limite de 40 salários mínimos, deve ser promovido o desbloqueio. Dessa 

forma, acolho parcialmente a Exceção de Pré-Executividade para 

considerar a executada/excipiente citada, com início de prazo para 

pagamento e/ou oferecimento de embargos a partir da publicação desta 

ação, bem como determinar o desbloqueio do valor de R$ 14.059,88 

efetivado em sua conta poupança. Tendo em vista que a ordem de 

detalhamento do Bacen evidencia que o valor bloqueado já foi transferido 

para a conta única, fica autorizada a expedição de alvará para 

levantamento do valor e seus rendimentos, em favor da 

executada/excipiente, na conta indicada na Exceção de Pré-Executividade 

(Banco Itaú Ag. 1130 Cc. 15333-9 CNPJ. 27.540.514/0001-96 Ronaldo 

Farias S I Advocacia), haja vista a juntada de procuração que autoriza o 

levantamento de valores por alvará. Intime-se. Cuiabá, 16 de abril de 2020. 

Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1037792-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G E INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILBENE DE SANTANA SILVA OAB - MT15927-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1037792-69.2017.8.11.0041. REQUERENTE: 

G E INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA - EPP REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se 
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de Ação Inominada c/c Pedido de Tutela Antecipada interposta por G E 

INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA – EPP em face ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. A requerida impugna 

os benefícios da justiça gratuita concedida a empresa autora na decisão 

inicial de Id. 11210377, sob o argumento possui tem gasto médio de 

energia elétrica em torno de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além de não ter 

comprovado nos autos sua incapacidade financeira para arcar com as 

custas e despesas processuais. Verifica-se que a empresa autora é do 

ramo de comércio de rações e, nos autos, discutem sobre uma fatura 

recebida que fora aferida pela média de consumo no valor de R$ 

R$19.470,14 (dezenove mil quatrocentos e setenta reais e quatorze 

centavos) e o parcelamento de outras duas faturas. Por sua, vez a 

empresa autora afirma que no momento não pode suportar os gastos com 

despesas processuais, peritos e demais gastos, pois inviabilizaria seu 

sustento uma vez que está praticamente falida e, por isso, pleiteia o 

parcelamento dos débitos. De fato, analisando a documentação juntada 

pela empresa autora observo que a mesma não logrou êxito em comprovar 

a atual situação de hipossuficiência. Além disso, oportunamente não 

comprova sua real situação financeira ao afirmar que está “particamente 

falida”. Desta forma, REVOGO o pedido de justiça gratuita. Intime-se a 

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

recolhimento das custas judiciais. Advirto que o não atendimento de tal 

providência acarretará no cancelamento da distribuição (art. 290, do 

CPC/2015). Cumpra-se, expedindo o necessário. Intime-se. Cuiabá/MT, 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017076-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO BRAZ DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO WINTER JUNIOR OAB - MT7099-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA 

FAZENDA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017076-16.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

CAIO BRAZ DA SILVA REU: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS 

SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA Cuida-se de Ação de 

Obrigação de Fazer ajuizada por CAIO BRAZ DA SILVA em face de 

FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA 

FAZENDA, na qual o autor pleiteia, liminarmente, a concessão de tutela de 

urgência, para determinar o bloqueio e posterior liberação do valor 

equivalente em favor do autor, ou, de forma alternativa, compelindo a Ré à 

imediata aquisição e fornecimento de 02 (duas) caixas do medicamento 

HERCEPTIN 440mg (TRASTUZUMABE), em conformidade com a indicação 

médica, para o tratamento completo, juntamente com outros fármacos ou 

procedimentos clínicos que se façam necessários. Alega o autor que foi 

diagnosticado com câncer de estômago; que o médico responsável pelo 

seu tratamento, com base em um teste imuno-histoquímico, indicou o uso 

do medicamento HERCEPTIN (TRASTUZUMABE – Código do Medicamento 

9.01.84.440), cuja autorização de custeio foi negada pela requerida, ao 

argumento de ser considerada off label, ou seja, fora da indicação da bula 

do medicamento. É o breve relato. Fundamento e decido. Nos termos do 

art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. In casu, identifico a probabilidade do 

direito deduzido, notadamente por meio dos relatórios médicos, solicitação 

de internação, e das imagens encaminhadas pela Clínica ONCOLOG (Id. 

31344751 a 31344757), de cujo teor extrai-se, prima facie, o estado de 

saúde do requerente, o grau de sua patologia, e a negativa de custeio do 

medicamento HERCEPTIN pelo plano de saúde operado pela requerida, 

embora solicitado pelo médico responsável pelo tratamento do autor. 

Dessa forma, em que pese a medicação não possua indicação em sua 

bula para o tratamento do tipo de câncer a que o autor foi acometido – 

segundo afirmado na petição inicial –, observa-se que o remédio foi 

indicado pelo oncologista, Dr. André Henrique Crepaldi, o que demonstraria 

a necessidade desse medicamento para o tratamento oncológico do autor. 

O perigo de dano exsurge da possibilidade de o autor ser impedido de 

realizar o adequado tratamento indicado por seu médico, caso seu direito 

seja concedido somente ao final da demanda. Diante do exposto, com 

amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil, defiro o pedido liminar, 

para determinar que a requerida, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

providencie a aquisição e o fornecimento de 02 (duas) caixas do 

medicamento HERCEPTIN 440mg (TRASTUZUMABE), em conformidade 

com a indicação médica, para o tratamento completo, juntamente com 

outros fármacos ou procedimentos clínicos que se façam necessários. 

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

Requerida, imponho a multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) até o 

limite de R$30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 297, Parágrafo 

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

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

com vistas à conciliação designada para o dia 04/08/2019, às 12h00, Sala 

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

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

do réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

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

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

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

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

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

Justiça Gratuita. Intime-se. Cumpra-se com urgência, pelo Oficial de 

Justiça plantonista. Cuiabá, data registrada no sistema. Vandymara G. R. 

Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1016671-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016671-82.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

RODRIGO SILVA DOS SANTOS REU: BANCO BMG S.A As partes são 

legítimas e estão representadas. Não há questões processuais 

pendentes. A parte ré juntou com a contestação suposto comprovante de 

envio de TED para o autor e este, na impugnação à contestação, juntou 

extrato de sua conta corrente, relativo ao mês de dezembro de 2016, a fim 

de comprovar que não houve crédito do réu em sua conta. Pleiteou a 

juntada do contrato e a realização de perícia grafotécnica. O Ted juntado 

pelo réu não tem data de envio, o que torna impossível a constatação da 

existência do crédito. Ao atender à intimação para especificação de 

provas o réu juntou a “Cédula de Crédito Bancário”, assinada pelo autor e 

cópia dos documentos pessoais deste, no qual consta que a liberação do 

valor de R$ 39.514,31 seria efetuada em data de 14/07/2014. A fim de 

evitar eventual alegação de cerceamento de defesa, do documento 

juntado pelo réu deve ser oportunizada a manifestação da parte autora 

Intime-se o autor para em querendo, se manifestar sobre o contrato 

juntado no Id 10390831, bem como para que junte aos autos, no mesmo 

prazo, o extrato de sua conta corrente relativo ao mês de julho de 2014. 

Cumpra-se. Cuiabá, 17 de abri de 2020. Vandymara G.R.. Paiva Zanolo 
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Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030956-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PACE PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO DEITOS OAB - RJ137125 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

USINAS ITAMARATI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO DE SOUZA GODOY OAB - SP258957 (ADVOGADO(A))

RICARDO ZAMARIOLA JUNIOR OAB - SP224324 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1030956-46.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

PACE PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 

EXECUTADO: USINAS ITAMARATI S/A Trata-se de Exceção de 

Pré-Executividade oposta na Execução por Título Extrajudicial em que a 

excepta busca a satisfação do crédito de R$108.5791.091,60 decorrente 

de contrato firmado entre as partes de prestação de serviços. A 

excipiente alega a existência de cláusula arbitral e a ausência de liquidez, 

certeza e exigibilidade, o que descaracteriza a exequibilidade. Argumenta 

que o contrato de prestação de serviços, objeto da execução, previa que 

a remuneração da Excepta seria uma comissão de 28% dos valores 

efetivamente recebidos pela Excipiente a título de subsídio de equalização, 

mas nunca ocorreu o pagamento desses subsídios, posto que a partir do 

ano de 2004 os subsídios deixaram de ter amparo legal. Com isso, a 

condição para incidência da comissão da Excepta nunca se implementou e 

se tornou juridicamente impossível, dando ensejo à rescisão contratual. A 

Excepta se manifestou. É o relato. Decido: Primeiramente, não há que se 

falar na intempestividade da Exceção, como pretende a Excepta, posto 

que não há prazo específico para a sua interposição e o simples acesso 

de advogado aos autos executivos, sem poderes específicos para 

receber citação, não configura realizada a citação. Além disso, a exceção 

versa sobre matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, em qualquer 

tempo e grau de jurisdição. A existência da cláusula de arbitragem no 

contrato objeto da ação executiva é admitida pela Excepta, que argumenta 

somente ser aplicável na vigência do contrato e não para o caso de ter 

ocorrido a rescisão. Contudo, não lhe assiste razão, pois a cláusula de 

arbitragem foi convencionada para dirimir quais controvérsia acerca do 

contrato, não se limitando à sua aplicação à vigência deste. Além disso, a 

Excipiente juntou documentos com a petição Id 27752691, dos quais se 

extrai que o juízo da 1ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem da 

Comarca de São Paulo proferiu sentença no Processo Digital nº: 

1099555-03.2019.8.26.0100 ajuizado pela Excipiente Usinas Itamarati S/A 

em desfavor da Excepta Pace Participação e Intermediação de Negócios 

Ltda, em data de 25/10/2019, tendo como objeto a cláusula de arbitragem 

do contrato que embasa esta execução. O pedido foi julgado procedente 

para determinar a instituição do compromisso arbitral entre ambas as 

partes da seguinte forma, designando o Centro de Mediação e Arbitragem 

da Câmara Portuguesa de Comércio no Brasil para solução do litígio. Diante 

disso, a aplicação da cláusula de convenção de arbitragem foi 

reconhecida judicialmente, sendo suficiente para extinção desta ação 

executiva. Contudo, ainda se verifica que no item III do dispositivo da 

sentença retro citada, o juízo concedeu tutela de urgência, nos seguintes 

termos: “ III. presentes os requisitos do art. 300 do CPC, qual sejam, a 

probabilidade do direito (em razão dos fundamentos utilizados para 

determinar a procedência do pedido) e o perigo da demora (em razão do 

ajuizamento, pelo réu, de execução, inclusive com pedido de bloqueio de 

ativos financeiros, concedo a tutela de urgência para que o comando 

contido no item anterior produza efeitos imediatamente, possibilitando, 

inclusive, a utilização de árbitro de emergência...” Em razão de tal 

concessão judicial, a executada/excipiente apresentou pedido de decisão 

de árbitro de emergência, obtendo decisão liminar para: “ Suspender, em 

caráter liminar, a exigibilidade do título objeto da ação de execução de 

autos nº 1030956.46-2018-8.11.0041 ajuizada por PACE perante a 4º 

Vara Cível de Cuiabá-MT”, determinando que a executada juntasse a estes 

autos referida decisão para que o reconhecimento liminar da suspensão 

de exigibilidade do título produza efeitos neste juízo. Assim, também a 

exigibilidade do título se encontra ausente, por suspensão concedida em 

decisão do árbitro de emergência. Dessa forma, acolho a Exceção de 

Pré-Executividade e JULGO EXTINTA a Ação Executiva, por força da 

existência de cláusula de arbitragem, já instituída, e a inexigibilidade do 

título executado. Condeno a Excepta/exequente ao pagamento de 

honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado 

da causa. Tendo em vista que é beneficiária da gratuidade da justiça, fica 

suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais por até cinco anos, 

condicionada à comprovação da alteração da situação financeira. 

Intime-se. Cuiabá, 16 de abril de 2020. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015916-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO MARY ANTONIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA OAB - MT5604-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA ZIGLIOTTO TERRA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

MARCELO TERRA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE MAZZER CARDOSO OAB - MT9749-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015916-58.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CONDOMINIO MARY ANTONIA EXECUTADO: ANDREIA ZIGLIOTTO TERRA 

DE ALMEIDA, MARCELO TERRA DE ALMEIDA Trata-se de Exceção de 

Pré-Executividade oposta na Execução por Título Extrajudicial em que a 

Excepta busca a satisfação do crédito relativo a despesas condominiais. 

Os Excipientes alegam que o valor bloqueado é de titularidade de terceiro 

e que interpuseram embargos à execução na mesma data porque não são 

mais proprietários do imóvel, pois foi retomado pela CEF. A Excepta se 

manifestou contrária ao acolhimento da Exceção. Na petição Id 28931381, 

a Excepta/Executada peticionou requerendo a extinção da execução 

diante da quitação do débito por terceiro. ( a CEF). A Excipiente discordou 

da mera extinção da execução diante da resistência infundada da Excepta 

à Exceção de Pré-Executividade, pleiteando a extinção pela inexigibilidade 

com condenação em honorários. Decido: Os executados discordam da 

extinção da execução na forma pleiteada pela exequente, porque a 

matéria da Exceção justamente versava sobre a inexigibilidade do débito 

em relação aos executados em razão de a CEF ser a atual proprietária do 

imóvel e porque existem valores penhorados nos autos que não são de 

titularidade dos executados, mas de terceiro. Contudo, também noticiam 

que interpuseram Embargos à Execução, arguindo as mesmas matérias da 

Exceção de Pré-Executividade. Assim, a exceção de pré-executividade 

perdeu o objeto a partir do momento da interposição dos embargos 

versando sobre a mesma matéria. Não bastasse isso, todas as alegações 

da Exceção de Pré-Executividade tratam de matérias a serem discutidas e 

comprovadas, não se caracterizando como matéria de ordem pública. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 

EXECUÇÃO FISCAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1) É regular o 

processo executivo fiscal com base em Certidões de Divida Ativa, em 

virtude da presunção legal de certeza e liquidez desses títulos. 2) A 

exceção de pré-executividade destina-se a combater nulidades sobre 

matéria de ordem pública, sendo inviável o manejo do recurso para discutir 

matéria que dependa de dilação probatória. 3) Agravo não provido. (TJ-AP 

- AI: 00015622520198030000 AP, Relator: Desembargador CARMO 

ANTÔNIO, Data de Julgamento: 17/12/2019, Tribunal) Diante disso, por não 

se tratar de matéria de ordem pública, REJEITO a Exceção de 

Pré-Executividade. Defiro o pedido da Exequente e JULGO EXTINTA a 

ação Executiva pela quitação do débito, com fulcro no art. 924, II do CPC. 

Tendo em vista que há valor boqueado nos autos, no importe de R$ 

2.993,17, os quais devem ser devolvidos aos executados, determino o 

desbloqueio e/ou a expedição de alvará em favor dos executados para 

levantamento do valor bloqueado, com os devidos rendimentos Intime-se. 

Cuiabá, 16 de abril de 2020. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito
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5ª Vara Cível

Intimação

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033302-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA MORAES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1033302-33.2019.8.11.0041 CERTIDÃO Certifico que 

decorreu o prazo da parte requerida, sem manifestação, acerca do laudo 

pericial juntado. RUBIA GRACIELA DE MORAIS CAMPOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011058-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENIELSON PIRES DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1011058-13.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 28/08/2019 às 11:12 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 01 de abril de 2019 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001262-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINI DE FATIMA SOTTO (AUTOR(A))

CACILDA PADILHA SOTTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1001262-95.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que recurso de apelação, juntado aos autos no ID 

31296532, foi interposto tempestivamente. Assim sendo, nos termos do 

art. 482, VI, CNGC, impulsiono os presentes autos encaminhando 

intimação à parte autora, para apresentar suas contrarrazões, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 16 de abril de 2020. RUBIA GRACIELA DE 

MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006904-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CAETANO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILA RODRIGUES BERNINE OAB - MT12503-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1006904-83.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que os embargos de declaração, juntados aos 

autos no ID 31249720, foram opostos tempestivamente. Assim sendo, nos 

termos do art. 482, VI, CNGC, impulsiono os presentes autos 

encaminhando intimação à parte autora, para apresentar suas 

contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 16 de abril de 2020. 

RUBIA GRACIELA DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020870-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE JOSE FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1020870-84.2016.8.11.0041 Vistos e etc. Visando 

ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a: a) Especificarem que provas pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá, 5 de junho de 2017 ANA PAULA DA 

VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020870-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE JOSE FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1020870-84.2016.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte áutora para manifestar sobreo pagamento da condenação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 16 de abril de 2020. RUBIA GRACIELA 

DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035474-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO APARECIDO MARANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

BANCO BRADESCO (REU)

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1035474-45.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação às partes para, no prazo de 15 (quinze) dias: 

a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Cuiabá, 17 de abril de 2020. ANA MARIA ROSA LOCATELLI 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1059082-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL SAO JUDAS TADEU LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT13356-O 

(ADVOGADO(A))

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO C. COSTA EIRELI - ME (REQUERIDO)

N.A. VIANA EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1059082-72.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para efetuar o pagamento de diligência, no prazo de 05 

(cinco) dias. Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através 

do link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . Cuiabá, 17 

de abril de 2020. ANA MARIA ROSA LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1060387-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. B. M. (REQUERENTE)

ANDREA CRISTINA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT19291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1060387-91.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 17 de abril de 2020. ANA MARIA ROSA LOCATELLI 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049757-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE BRAZ ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA CAROLINA VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT15433-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1049757-73.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação às partes para, no prazo de 15 (quinze) dias: 

a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Cuiabá, 17 de abril de 2020. ANA MARIA ROSA LOCATELLI 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-89 COMPROMISSO ARBITRAL

Processo Número: 1019179-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDO DOMINGOS DE JESUS (AUTOR(A))

ODETH MARIA LEMES DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR OAB - MT10681-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA (REU)

VALDIR FERREIRA DA MOTTA (REU)

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI OAB - MT0018966A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1019179-30.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 17 de abril de 2020. ANA MARIA ROSA LOCATELLI 

Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012926-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. A. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DINALVA MAGALHAES ARCANJO PUGER OAB - 990.548.411-68 

(REPRESENTANTE)

ISANDIR OLIVEIRA DE REZENDE OAB - MT3653/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071822/4/2020 Página 91 de 758



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1012926-26.2019.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da não-surpresa e da 

colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes para, em 15 

(quinze) dias: a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 

(quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Após, colha-se parecer do Ministério Público, eis que se 

trata de interesse de incapaz. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de abril de 2020. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001769-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRINA ISRAEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCIMARA ISRAEL DA SILVA OAB - MT26206/O (ADVOGADO(A))

GILMAR ISRAEL DA SILVA OAB - MT15163-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1001769-56.2019.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da não-surpresa e da 

colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes para, em 15 

(quinze) dias: a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 

(quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de abril de 2020. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005583-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ARRUDA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILAS LINO DE OLIVEIRA OAB - MT9151-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1005583-76.2019.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da não-surpresa e da 

colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes para, em 15 

(quinze) dias: a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 

(quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de abril de 2020. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002179-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLEMAR AMARAL FAVRETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BATISTA DA SILVA OAB - MT7697/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ MARIA DE PINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1002179-51.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Diante da 

devolução da carta precatória e infrutífera a citação e intimação do réu, 

intime-se o autor para dar prosseguimento no feito, em cinco dias. 

Cuiabá/MT, 17 de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023468-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAINNARA AGUIAR SANTOS (EXECUTADO)

KAIQUE PABLO VIEIRA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1023468-74.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro o 

pedido formulado na petição de ID 15195904. Promova-se a Retificação, 

como requerido. Verifico que até hoje não houve o cumprimento da 

determinação de ID 12689708. Assim, promova-se a citação dos 

executados para pagamento, como restou determinado na decisão 

anterior (ID 12689708), atentando-se ao valor atualizado do débito, como 

informado. Cuiabá/MT, 17 de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1024887-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO 

BRASIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO OAB - MT11903-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA
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CUIABÁ Processo n° 1024887-95.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança proposta por COABRA COOPERATIVA AGRO 

INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL em face de COOALESTE - 

COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL 

DO MATO GROSSO, em que até hoje não houve a citação da ré, embora 

determinado na decisão de ID 14991734. Assim, necessário dar regular 

prosseguimento ao feito. Diante da notória pandemia envolvendo o 

COVID-19 - novo coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu 

o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

(Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa 

de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, 

não se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma 

data de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua 

posterior redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do 

processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada 

em qualquer fase processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, 

quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha 

duração razoável e competindo as partes empreender esforços para que 

o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de 

designar a audiência de conciliação. Portanto, velando pela duração 

razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte 

ré para oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo 

inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007791-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR SILVA BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROQUE KICHEL (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1007791-67.2018.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da não-surpresa e da 

colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes para, em 15 

(quinze) dias: a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 

(quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de abril de 2020. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034975-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON DENIS DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO JOAO ZANATA OAB - MT8360-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1034975-32.2017.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da não-surpresa e da 

colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes para, em 15 

(quinze) dias: a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 

(quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de abril de 2020. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004602-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDER LIMA DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ALVES DE LIMA FILHO OAB - MT25519/O (ADVOGADO(A))

AUGUSTO BOURET ORRO OAB - MT22974-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO 01 (REQUERIDO)

CONSORCIO EMPREENDEDOR DO CUIABA PLAZA SHOPPING 

(REQUERIDO)

ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA (REQUERIDO)

CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 

PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PABLO HERTZ BRUZZONE LEAL OAB - RJ159485 (ADVOGADO(A))

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - MT13242-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1004602-81.2018.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da não-surpresa e da 

colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes para, em 15 

(quinze) dias: a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 

(quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de abril de 2020. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015708-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PANTANAL PNEUS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA MARCON MATHEUS OAB - MT0012762A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1015708-74.2017.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da não-surpresa e da 

colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes para, em 15 

(quinze) dias: a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 

(quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de abril de 2020. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015596-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA IVONETE DA FONSECA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OSEIAS LUIZ FERREIRA OAB - MT12860-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REU)

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (REU)

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT17298-A (ADVOGADO(A))

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT15600-O (ADVOGADO(A))

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1015596-08.2017.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da não-surpresa e da 

colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes para, em 15 

(quinze) dias: a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 

(quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de abril de 2020. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023901-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO MINORU OSSOTANI OAB - MT15390-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EBEL CONSTRUTORA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1023901-15.2016.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro o 

pedido de busca de endereço somente com relação à executada EBEL 

Construtora Ltda. - ME, eis que Valdeci Pereira da Silva não integra o polo 

passivo da presente execução. Segue o comprovante da busca. Intime-se 

a exequente para manifestar, em 05 dias. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Cuiabá/MT, 17 de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1015586-56.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA OAB - MG86425 

(ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

KAROLINE PEREIRA DE MIRANDA OAB - MT24110/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA ROCHA DA SILVA (REQUERIDO)

ADRIANA BRESOLIN SILVEIRA (REQUERIDO)

TIAGO VINICIUS PEREIRA (REQUERIDO)

LUCIA MARIA WEBER (REQUERIDO)

MARCIONE RIBEIRO FERNANDES (REQUERIDO)

ADRIANO BONOMO (REQUERIDO)

CACILDO CLAUDINO WEBER (REQUERIDO)

VARLEI ZIMMER SILVEIRA (REQUERIDO)

MARIZA APARECIDA SILVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1015586-56.2020.8.11.0041 DESPACHO À exemplo 

do disposto no artigo 914, § 2º, do Código de Processo Civil, as questões 

pertinentes ao cumprimento da carta precatória, como as noticiadas na 

petição do Id n. 31314575, deverão ser dirimidas pelo juiz deprecado. 

Intime-se. Cuiabá, 17 de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059333-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DA SILVA FIRMINO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1059333-90.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação declaratória de ilegalidade, inexistência e inexigibilidade de débito 

oriundo de fatura de recuperação de consumo e indenização a título de 

dano moral c/c pedido de tutela de urgência proposta pelo Antonio da Silva 

Firmino contra Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. Diante 

da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - que 

assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo 

de designar a audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do 

Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao certo quando a situação 

será normalizada e designar uma data de audiência para tentativa de 

composição poderá ensejar sua posterior redesignação (caso permaneça 

a situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o que 

retardará o andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo 

pode e deve ser facilitada em qualquer fase processual pelo Juízo, quer 

em audiência de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, 

visando que este feito tenha duração razoável e competindo as partes 

empreender esforços para que o processo se encerre em tempo razoável 

– arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a audiência de conciliação. 

Portanto, velando pela duração razoável do processo, art. 139, III do CPC 

e, considerando que a ré já foi citada, intime-a para oferecimento de 

defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial previsto no art. 231 

do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na 
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revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1030629-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO VILAS BOAS SAMPAIO MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATAN APARECIDO DE CAMPOS MELO OAB - MT22034-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORGANIZE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1030629-38.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro o 

pedido de busca de endereço. Segue o comprovante da busca. Cite-se o 

réu no endereço encontrado (anexo) para, querendo, oferecer defesa no 

prazo legal. Restando infrutífera a citação, façam-me os autos conclusos 

para análise do pedido de expedição de ofício às concessionárias de 

serviços público. Cumpra-se expedindo o necessário. Cuiabá/MT, 17 de 

abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017247-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS MARIA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBI FACHIN OAB - MT3799-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1017247-75.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, em cumprimento ao despacho de ID 

30607144, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a 

intimação da parte autora para que apresente, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o n. CNPJ do réu Banco IBI S.A. , uma vez o CNPJ apresentado na 

peça inicial não pertence à parte informada. Cuiabá, 17 de abril de 2020. 

ANA MARIA ROSA LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003941-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BUFFET LEILA MALOUF LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSNI BORGES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1003941-39.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro o 

pedido de busca de endereço. Segue o comprovante da busca. Intime-se 

a exequente para se manifestar, em 05 dias. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Cuiabá/MT, 17 de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017001-74.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAERSON MAXIMO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT15188-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017001-74.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT proposta 

por LAERSON MAXIMO DA SILVA em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. De início, defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. 

Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - 

que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 

249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de conciliação 

prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao 

certo quando a situação será normalizada e designar uma data de 

audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua inclusão, 

em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e 

realização de avaliação médica. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017034-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DE SOUZA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017034-64.2020.8.11.0041 DESPACHO A parte 

autora requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido 

benefício. Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para 

emendar sua inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada 

hipossuficiência, devendo trazer aos autos documentação comprobatória 

de que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos 

três últimos holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de 

indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura 

Ribeiro, DJe 04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006668-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE PEREIRA MALTA OAB - MT24574-O (ADVOGADO(A))

JOSE VIEIRA JUNIOR OAB - MT3696-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO OAB - MT10725/O-O 

(ADVOGADO(A))

SAHARA CRESTANA PEREIRA OAB - MT24572-O (ADVOGADO(A))

EVERALDO DOS SANTOS DUARTE OAB - MT0016271A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

THALYNNI DE CARVALHO GOMES TAQUES E OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1006668-34.2018.8.11.0041 Vistos e etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que a ré ainda não foi citada. Assim, 

diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - 

que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 

249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de conciliação 

prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao 

certo quando a situação será normalizada e designar uma data de 

audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação. Portanto, velando pela duração razoável do 

processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré no para 

oferecimento de defesa, no endereço indicado no id. 22555271, no prazo 

de 15 (quinze dias), com termo inicial previsto no art. 231 do CPC. A 

ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da 

parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da 

contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017114-28.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA ALVES DA SILVA PONDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017114-28.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico a possibilidade da 

prestação jurisdicional. De início, defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. Diante da 

notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - que assola 

o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo 

de designar a audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do 

Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao certo quando a situação 

será normalizada e designar uma data de audiência para tentativa de 

composição poderá ensejar sua posterior redesignação (caso permaneça 

a situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o que 

retardará o andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo 

pode e deve ser facilitada em qualquer fase processual pelo Juízo, quer 

em audiência de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, 

visando que este feito tenha duração razoável e competindo as partes 

empreender esforços para que o processo se encerre em tempo razoável 

– arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a audiência de conciliação neste 

processo, sem prejuízo de sua inclusão, em momento oportuno, no 

"Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e realização de avaliação 

médica. Portanto, velando pela duração razoável do processo, art. 139, III 

do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para oferecimento de defesa, 

no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial previsto no art. 231 do 

CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na 

revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017115-13.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI AGUIAR DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017115-13.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico a possibilidade da 

prestação jurisdicional. De início, defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. Diante da 

notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - que assola 

o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo 

de designar a audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do 

Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao certo quando a situação 

será normalizada e designar uma data de audiência para tentativa de 

composição poderá ensejar sua posterior redesignação (caso permaneça 

a situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o que 

retardará o andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo 

pode e deve ser facilitada em qualquer fase processual pelo Juízo, quer 

em audiência de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, 

visando que este feito tenha duração razoável e competindo as partes 

empreender esforços para que o processo se encerre em tempo razoável 

– arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a audiência de conciliação neste 

processo, sem prejuízo de sua inclusão, em momento oportuno, no 

"Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e realização de avaliação 

médica. Portanto, velando pela duração razoável do processo, art. 139, III 

do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para oferecimento de defesa, 

no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial previsto no art. 231 do 

CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na 

revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035734-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA ALVES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (REU)

RECICLAGEM INDUSTRIA E COMERCIO DE SUB PRODUTOS DE ANIMAIS 

DO MATO GROSSO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

FERNANDO DE PAULA GOMES FERREIRA OAB - GO22196 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1035734-59.2018.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da não-surpresa e da 
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colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes para, em 15 

(quinze) dias: a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 

(quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de abril de 2020. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1035305-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLETE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS OAB - MT26395/O (ADVOGADO(A))

WILSON PINHEIRO MEDRADO OAB - MT26645/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1035305-58.2019.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da não-surpresa e da 

colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes para, em 15 

(quinze) dias: a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 

(quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de abril de 2020. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001873-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHINAUDY GOMES DA SILVA CONCEICAO (EXECUTADO)

ADRIANO AFONSO DA CONCEICAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1001873-48.2019.8.11.0041 DESPACHO Citem-se os 

executados para pagar a dívida, no prazo de três dias, sob pena de lhe 

serem penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios 

em 10% do valor da causa. No caso de integral pagamento da obrigação 

no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 

827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o 

não pagamento da obrigação, penhorar e avaliar bens, lavrando-se auto, 

com a intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no 

mandado que, no prazo para o oferecimento dos embargos, 

reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, mais custas e honorários advocatícios, poderá o 

executado requerer o parcelamento do restante em até 06 (seis) parcelas 

(art. 916 do CPC). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031993-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURA RAPHAELA DOS SANTOS SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ OAB - MT22947/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1031993-45.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Diante da 

renúncia informada, intime-se pessoalmente a autora para que promova a 

regularização da sua representação processual, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção. Decorrido o prazo, certifique-se e concluso. 

Cuiabá/MT, 17 de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034538-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MELIM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS OAB - MT0017714A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON BENEDITO DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1034538-88.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Cumpra-se 

o determinado no ID 15583490. Expeça-se o necessário. Cuiabá/MT, 17 de 

abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005420-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. K. B. DE OLIVEIRA PULCHERIO - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANDES GONCALVES DE LIMA OAB - MT11806-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARGEMIRO BENEDICTO HERANI JUNIOR (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1005420-96.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Cumpra-se 

como determinado na decisão de ID 19541776. Expeça-se o necessário. 

Cuiabá/MT, 17 de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017069-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO NEFROLOGICO DE CUIABA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA CEZARIO OAB - MT224640-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS 

DOS CORREIOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS OAB - MG74659 

(ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1017069-29.2017.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da não-surpresa e da 

colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes para, em 15 

(quinze) dias: a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 

(quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de abril de 2020. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009896-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALISON SANCHES TORO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT11752-A (ADVOGADO(A))

IVANETE FATIMA DO AMARAL OAB - MT10151-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLARIS VEICULOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1009896-17.2018.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da não-surpresa e da 

colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes para, em 15 

(quinze) dias: a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 

(quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de abril de 2020. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033758-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. I. D. S. L. P. (AUTOR(A))

ANA PAULA DE SOUZA PADILHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1033758-51.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de embargos de declaração opostos por Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais em face da sentença de ID 23976749, que julgou 

parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a embargante ao 

pagamento do seguro obrigatório DPVAT, bem como das custas e 

despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência. A 

embargante sustenta que a decisão foi omissa, eis que deixou de dar 

ciência ao Ministério Público para atuar como fiscal da lei. Assim, pugna 

pela procedência dos embargos de declaração. Contrarrazões ao ID 

25002756. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Conforme 

preceitua o art.1.022 do Código de Processo Civil os embargos de 

declaração deverão ser opostos em 05 (cinco) dias, contendo a indicação 

dos pontos obscuros, contraditórios ou omissos. Vejamos: “Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material.” No caso em comento, a 

embargante sustenta que a decisão foi omissa, eis que deixou de dar 

ciência ao Ministério Público para atuar como fiscal da lei. Desta feita, 

conheço os embargos por tempestivos e no mérito dou-lhes provimento, 

nos termos do art. 494, II do CPC, para sanar a omissão e dar vistas ao 

Ministério Público acerca da sentença proferida nos autos. Intimem-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000353-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA APARECIDA MARTINS (AUTOR(A))

G. L. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000353-87.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de embargos de declaração opostos por Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais em face da sentença de ID 25042260, que julgou parcialmente 

procedente os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento do seguro 

obrigatório DPVAT, bem como das custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios de sucumbência. A embargante sustenta que a 

decisão é omissa, pois segundo alega, não há nexo causal entre a 

alegada invalidez e o acidente noticiado, haja vista o equívoco quanto as 

datas informadas na inicial e a constante nos documentos juntados. 

Assim, pugna pela procedência dos embargos de declaração. 

Contrarrazões ao ID 25690300. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Decido. Conforme preceitua o art.1.022 do Código de Processo Civil os 

embargos de declaração deverão ser opostos em 05 (cinco) dias, 

contendo a indicação dos pontos obscuros, contraditórios ou omissos. 

Vejamos: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” No caso em 

comento, o nexo causal restou devidamente demonstrado com os 

documentos médicos que instruíram a exordial, bem como com a 

conclusão do laudo pericial. Ademais está consolidado pelos Tribunais 

Superiores que as inconformidades devem estar presentes no bojo da 

decisão recorrida, e não entre esta e entendimentos doutrinários e 

jurisprudenciais. Nesse sentido a jurisprudência: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AUSÊNCIA DOS 

VÍCIOS PREVISTO NO ART. 535, DO CPC - CONTRADIÇÃO EXTERNA - 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA PROCESSUAL INADEQUADA – 

EMBARGOS REJEITADOS. A contradição que autoriza o manejo dos 

embargos declaratórios é a interna, verificada quando houver 

incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão e sua conclusão, 

sendo, pois, inviável a alegação de contradição externa. A motivação 
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contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o acolhimento dos 

embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando 

presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de Processo Civil. (ED 

118032/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 

28/09/2015) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTO NO ART. 535, DO CPC - 

CONTRADIÇÃO EXTERNA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA 

PROCESSUAL INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS. A contradição 

que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a interna, verificada 

quando houver incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão e sua 

conclusão, sendo, pois, inviável a alegação de contradição externa. A 

motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão 

admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de 

Processo Civil.(ED 120208/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, 

Publicado no DJE 28/09/2015)” (grifei) Desta feita, conheço os embargos 

por tempestivos e no mérito nego-lhes provimento mantendo incólume a 

sentença guerreada. Intimem-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030871-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BENEDITO APARECIDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1030871-60.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de embargos de declaração opostos por Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais em face da sentença de ID 25851911, que julgou parcialmente 

procedente os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento do seguro 

obrigatório DPVAT, bem como das custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios de sucumbência. A embargante sustenta que a 

decisão é omissa, pois, segundo alega, não restou demonstrado o nexo 

causal haja vista a divergência quanto a data do sinistro. Assim, pugna 

pela procedência dos embargos de declaração. Contrarrazões ao ID 

26763763. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Conforme 

preceitua o art.1.022 do Código de Processo Civil os embargos de 

declaração deverão ser opostos em 05 (cinco) dias, contendo a indicação 

dos pontos obscuros, contraditórios ou omissos. Vejamos: “Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material.” No caso em comento, a 

embargante alega omissão na decisão, pois, segundo alega, não restou 

demonstrado o nexo causal haja vista a divergência quanto a data do 

sinistro. Depreende-se dos autos e do conjunto probatório que o nexo 

causal restou devidamente demonstrado através dos documentos que 

instruíram a exordial, sendo certo que a confusão entre as datas não 

interfere no direito do embargado à indenização, devendo a embargante 

considerar a data que expressamente constou na sentença prolatada. 

Ademais está consolidado pelos Tribunais Superiores que as 

inconformidades devem estar presentes no bojo da decisão recorrida, e 

não entre esta e entendimentos doutrinários e jurisprudenciais. Nesse 

sentido a jurisprudência: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE 

AGRAVO REGIMENTAL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTO NO ART. 

535, DO CPC - CONTRADIÇÃO EXTERNA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – 

VIA PROCESSUAL INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS. A 

contradição que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a interna, 

verificada quando houver incompatibilidade entre os fundamentos do 

acórdão e sua conclusão, sendo, pois, inviável a alegação de contradição 

externa. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, 

o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão 

admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de 

Processo Civil. (ED 118032/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, 

Publicado no DJE 28/09/2015) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTO NO ART. 535, 

DO CPC - CONTRADIÇÃO EXTERNA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA 

PROCESSUAL INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS. A contradição 

que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a interna, verificada 

quando houver incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão e sua 

conclusão, sendo, pois, inviável a alegação de contradição externa. A 

motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão 

admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de 

Processo Civil.(ED 120208/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, 

Publicado no DJE 28/09/2015)” (grifei) Desta feita, conheço os embargos 

por tempestivos e no mérito nego-lhes provimento mantendo incólume a 

sentença guerreada. Intimem-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015587-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER FERNANDO MERLIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT22779/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1015587-46.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de embargos de declaração opostos por SABEMI Seguradora S/A em face 

da sentença de ID 23978673, que julgou parcialmente procedente os 

pedidos iniciais, condenando a embargante ao pagamento do seguro 

obrigatório DPVAT, bem como das custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios de sucumbência. A embargante sustenta que a 

decisão contém erro material, eis que 30% de R$ 13.500,00 resulta na 

quantia de R$ 4.050,00 e não R$ 4.050,50 tal como determinado na 

decisão, bem como alega que a sentença extrapolou os pedidos iniciais ao 

condená-la em honorários arbitrados em R$1.000,00 quando o embargado 

requereu fossem os honorários arbitrados em 20% do valor da 

condenação. Assim, pugna pela procedência dos embargos de 

declaração. Contrarrazões ao ID 24982322. Os autos vieram conclusos. É 

o relatório. Decido. Conforme preceitua o art.1.022 do Código de Processo 

Civil os embargos de declaração deverão ser opostos em 05 (cinco) dias, 

contendo a indicação dos pontos obscuros, contraditórios ou omissos. 

Vejamos: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Da análise 

acurada dos autos e da sentença proferida, verifico que de fato ocorreu 

um equívoco no tocante ao cálculo realizado, devendo ser corrigido o 

valor da condenação para R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais). 

Quanto a alegação de que a sentença extrapolou os pedidos iniciais, o 

mesmo não merece ser acolhido, eis que o Código de Processo Civil 

dispõe que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor, devendo estes serem fixados por apreciação 

equitativa quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido. 

Dessa forma, como bem fundamentado na decisão guerreada, este Juízo 

arbitrou os honorários em R$ 1.000,00 (um mil reais), eis que arbitrá-los 

em 20% do valor da condenação seria arbitrar honorários em valor 

irrisório. Desta feita, conheço os embargos por tempestivos e no mérito 

dou-lhes provimento atribuindo efeitos modificativos, nos termos do art. 

494, II do CPC, para tão somente corrigir o erro material da sentença de ID 

23978673. Com a correção, passa a sentença a ter a seguinte redação: 

"Deste modo, a indenização deve corresponder a 30% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 4.050,00 (quatro mil e 

cinquenta reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros 

de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 

consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de 
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mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo 

à correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por CLEBER FERNANDO 

MERLIN em face de SABEMI SEGURADORA S.A, para condenar a ré a 

pagar à parte autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT 

o montante de R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais), devidamente 

corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção 

monetária da data do evento danoso. Pela sucumbência, condeno a 

seguradora ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além 

de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (art. 85, § 8º do 

CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à 

Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se." No mais, mantenho incólume 

a sentença guerreada. Intimem-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017731-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAUREN LUCY SOUZA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017731-56.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de embargos de declaração opostos por Lauren Lucy Souza de Arruda 

em face da sentença de ID 24019633, que julgou parcialmente procedente 

os pedidos iniciais, condenando a embargada ao pagamento do seguro 

obrigatório DPVAT, bem como das custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios de sucumbência. A embargante sustenta que a 

decisão é contraditória, pois, segundo alega, utilizou percentual diverso do 

disposto na tabela anexa a Lei n. 6.194/74. Assim, pugna pela 

procedência dos embargos de declaração. Contrarrazões ao ID 25277101. 

Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Conforme preceitua o 

art.1.022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração deverão 

ser opostos em 05 (cinco) dias, contendo a indicação dos pontos 

obscuros, contraditórios ou omissos. Vejamos: “Art. 1.022. Cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material.” No caso em comento, a 

embargante alega omissão na decisão é contraditória, pois, segundo 

alega, utilizou percentual diverso do disposto na tabela anexa a Lei n. 

6.194/74. Depreende-se dos autos a parte autora possui lesão em 

segmento da coluna lombo-sacra computada em 25%. Para chegar ao 

valor devido, utilizou-se o percentual de 25% previsto na tabela anexa da 

Lei 6.194/74, correspondente a "Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral", haja vista a lesão ser 

parcial e de baixa repercussão física, não sendo correto utilizar o 

percentual máximo de 100% previsto para lesões totais e de grave 

repercussão física - "Lesões de órgãos e estruturas crânio faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital". Portanto, 

correto o percentual utilizado na sentença. Ademais está consolidado 

pelos Tribunais Superiores que as inconformidades devem estar 

presentes no bojo da decisão recorrida, e não entre esta e entendimentos 

doutrinários e jurisprudenciais. Nesse sentido a jurisprudência: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – 

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTO NO ART. 535, DO CPC - 

CONTRADIÇÃO EXTERNA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA 

PROCESSUAL INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS. A contradição 

que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a interna, verificada 

quando houver incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão e sua 

conclusão, sendo, pois, inviável a alegação de contradição externa. A 

motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão 

admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de 

Processo Civil. (ED 118032/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, 

Publicado no DJE 28/09/2015) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTO NO ART. 535, 

DO CPC - CONTRADIÇÃO EXTERNA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA 

PROCESSUAL INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS. A contradição 

que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a interna, verificada 

quando houver incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão e sua 

conclusão, sendo, pois, inviável a alegação de contradição externa. A 

motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão 

admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de 

Processo Civil.(ED 120208/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, 

Publicado no DJE 28/09/2015)” (grifei) Desta feita, conheço os embargos 

por tempestivos e no mérito nego-lhes provimento mantendo incólume a 

sentença guerreada. Intimem-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1012269-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA RIBEIRO DE FREITAS OAB - MT0018069A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ALVES DA SILVA COMERCIO EIRELI - EPP (REU)

ROZANA RODRIGUES DE ARAUJO (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1012269-21.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro a 

busca de endereço. Segue o comprovante da busca. Considerando que o 

endereço encontrado do réu Gustavo Alves da Silva é o mesmo informado 

pela autora, oficie-se às concessionárias de serviços públicos, como 

requerido. Após, intime-se a autora para manifestar, em 05 dias. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Cuiabá/MT, 17 de abril de 2020. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015562-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DAVID REINALDO ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA ESCARPINO DE VERAS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1015562-96.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro o 

pedido de busca de endereço. Segue o comprovante da busca. Intime-se 

o autor para manifestar, em 05 dias. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Cuiabá/MT, 17 de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025034-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685-O (ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT11096-O (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))
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FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNELSON DA SILVA SANTANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1025034-24.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro o 

pedido de busca de endereço. Segue o comprovante da busca. Cite-se o 

executado no novo endereço, conforme comprovante anexo, na forma 

determinada no ID 14884472. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Cuiabá/MT, 17 de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022872-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALUPORTE COM. E IND. DE ESQUAD. DE ALUMINIO LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS REZENDE JUNIOR OAB - MT9059-O (ADVOGADO(A))

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT6057-O 

(ADVOGADO(A))

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT17147-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLEIA ALMEIDA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1022872-22.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro o 

pedido de busca de endereço. Segue o comprovante da busca. Cite-se a 

executada no endereço encontrado. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Cuiabá/MT, 17 de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010908-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALENCAR RUBENS CAMARGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO WIECZOREK OAB - MT7498-O (ADVOGADO(A))

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVARO RORIVAL BARROS MENDONCA (REU)

AQUIBALDO JERONIMO DE LIMA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1010908-66.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro o 

pedido de busca de endereço. Segue o comprovante da busca. Cite-se o 

réu Alvaro Ronival no endereço encontrado (anexo) para, querendo, 

oferecer defesa, no prazo legal. Com relação ao réu Aquibaldo, constato 

que o “AR” de citação foi recebido por pessoa diversa à do réu (ID 

19540023), motivo pelo qual, determino que seja o mesmo citado por oficial 

de justiça. Cumpra-se expedindo o necessário. Cuiabá/MT, 17 de abril de 

2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1024344-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO ANTUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOAO EVANGELISTA DA SILVA OAB - MT20562/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE JOANE DE SOUZA NAZARIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1024344-92.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de resolução contratual cumulada com reintegração de posse 

com pedido de antecipação de tutela proposta por Tiago Antunes da Silva 

em desfavor Eliane Joaneide Souza Nazario, em que o autor requer, 

liminarmente, a reintegração da posse do imóvel objeto do contrato 

entabulado com a ré. Em síntese, narra que pactuou com a ré contrato de 

compra e venda relativo à 7 metros dos fundos do imóvel (quitinete) 

localizado à Rua Florinda Negão, Bairro Altos da Boa Vista em Cuiabá/MT, 

ficando estipulado que a ré pagaria o valor total de R$ 24.000,00 em 80 

(oitenta) parcelas no valor de R$ 300,00. Informa que a ré não adimpliu o 

contrato, tendo efetuado o pagamento de apenas 5 (cinco) das 80 

(oitenta) parcelas. Afirma que a ré construiu um muro no local e, diante 

disso está sendo impedido de exercer seu direito de proprietário. A inicial 

veio instruída com diversos documentos. Intimado para comprovar o 

recolhimento das custas iniciais, o autor requereu a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita (ID 15080183). Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Decido. In casu, a pretensão almejada pelo 

autor, de acordo com a nova sistemática processual, diz respeito à 

concessão da tutela provisória de urgência, eis que busca uma atuação 

pronta e eficaz do judiciário. Contudo, para sua concessão faz-se 

indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e 

parágrafos do CPC, quais sejam: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. “§ 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.” 

Nota-se que os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não diferindo 

muito dos conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. 

Nesse sentido são os ensinamentos dos professores Luiz Guilherme 

Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que 

autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o 

direito é provável para conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é 

necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o 

ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido 

ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler 

as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313.) O autor colacionou aos autos cópia do contrato entabulado 

com a ré. Assim, para que haja a possibilidade do deferimento da tutela 

para a reintegração de posse requerida, é necessário, primeiro, que 

ocorra a rescisão contratual. Nesse sentido é o entendimento 

jurisprudencial: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL - PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE 

FORMULADO EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA - PRESENÇA DOS 

REQUISITOS AUTORIZADORES, PREVISTOS NO ART. 300, DO NOVO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO 

GRAU. - Consoante o disposto no art. 300, do CPC/2015, "a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo". - A despeito de, em regra, ser desaconselhável que se defira 

a liminar de reintegração de posse em Ação de Rescisão Contratual, antes 

que haja a decretação da resolução da avença em discussão, tal medida é 

possível diante de situações excepcionais, nas quais fique demonstrado 

de plano e com satisfatório grau de convencimento o preenchimento dos 

requisitos do art. 300, do Novo Código de Processo Civil. - Somente se 

reforma a decisão concessiva ou não da antecipação de tutela, se 

teratológica, contrária à lei ou à evidente prova dos autos. (TJMG - Agravo 

de Instrumento-Cv 1.0000.18.037485-2/001, Relator(a): Des.(a) Roberto 

Vasconcellos , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/06/0018, publicação 

da súmula em 03/07/2018) Nesta quadra processual, necessário a 

formação do contraditório para que se conclua quem deu causa à 

rescisão. E, como se sabe, somente em casos excepcionais será 

concedida a tutela de urgência sem a prévia oitiva da parte adversa. Por 
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fim, registro a ausência também a prova de que o aguardo na formação do 

contraditório trará prejuízo ao autor. Posto isto e sem prejuízo de futura 

reapreciação do pedido, INDEFIRO A LIMINAR de reintegração de posse. 

Diante da notória pandemia envolvendo o COVID 19 – Novo Coronavirus – 

que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no 

Poder Judiciário (Portaria Conjunta nº 249/2020), deixo de designar a 

audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do CPC. In casu, 

não se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma 

data de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua 

posterior redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do 

processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada 

em qualquer fase processual pelo juízo, quer em audiência de instrução, 

quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha 

duração razoável e competindo as partes empreender esforços para que 

o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de 

designar data para a audiência de conciliação. Portanto, velando pela 

duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO 

da (o) ré (u) para oferecimento de defesa, no prazo de quinze dias, com 

termo inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da 

peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Concedo ao autor os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. Cuiabá/MT, 17 de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1035087-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NERY DIAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1035087-98.2017.8.11.0041 SENTENÇA NERY DIAS 

DE SOUZA propôs ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório 

DPVAT em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

ambos devidamente qualificados, objetivando a indenização referente ao 

seguro obrigatório por invalidez permanente, ao argumento que foi vítima 

de acidente automobilístico em 27 de agosto de 2017, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. O autor foi submetido a exame pericial 

na Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação requerendo, 

preliminarmente, a inclusão da seguradora Líder no polo passivo da 

demanda e arguindo as preliminares de inépcia da inicial por ausência de 

documentos, falta de interesse de agir pela ausência de requerimento 

administrativo, pendência documental e comprovante de residência em 

nome de terceiro. No mérito, defende a inexistência de prova da suposta 

invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e 

irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização da prova 

pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que 

seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção 

monetária e os honorários advocatícios. O autor apresentou impugnação à 

contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório DPVAT ajuizada por NERY DIAS DE 

SOUZA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. 

Indefiro o pedido de inclusão da Seguradora Líder como representante 

processual, uma vez que todas as seguradoras conveniadas ao 

consórcio das sociedades seguradoras são corresponsáveis pelo 

pagamento da indenização do seguro obrigatório à vítima de acidente de 

trânsito (TJMT, APL 93075/2013). A preliminar de falta de interesse de agir 

sob o argumento de que o autor não realizou o requerimento de 

indenização do seguro obrigatório via administrativa não merece 

prosperar, tendo em vista que a parte juntou aos autos cópia do 

requerimento administrativo carimbado pela sucursal da seguradora em 

Mato Grosso. Igualmente, rejeito a preliminar de inépcia da inicial por 

ausência de documentos indispensáveis ao processamento da demanda, 

uma vez que o autor trouxe aos autos outros documentos capazes de 

c o m p r o v a r  o  n e x o  d e  c a u s a l i d a d e  ( T J M T ,  A p . 

0037309-95.2013.8.11.0041). Outrossim, rejeito a preliminar de ausência 

de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo por ausência de comprovante de residência do autor para 

fixação do foro, eis que, conforme previsto no art. 46 c/c 53, III, “a” do 

CPC, este tem a discricionariedade de escolher o foro para a propositura 

da ação, seja em seu domicilio, ou no domicilio do réu. Superadas as 

preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de outras provas, 

eis que a avaliação médica acostada aos autos foi realizada com a 

anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria tratada nos autos 

será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a 

aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 

6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização 

securitária, em caso de morte, invalidez permanente e despesas de 

assistência médica e suplementares, sendo suficiente como prova, a 

demonstração do sinistro e dano dele decorrente. Não obstante a 

unilateralidade do boletim de ocorrência, os demais documentos 

apresentados pela parte autora e anexados à exordial validam 

expressamente as informações nele contidas, uma vez que seguem o 

mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de motocicleta, o que 

foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, não há indícios da 

inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão na estrutura crânio facial computada em 10% e no joelho esquerdo 

computada em 75% (ID 12915531). Neste caso, para lesão de órgãos e 

estruturas crânio-faciais o percentual é de 100%, dessa forma, 10% de 

100% corresponde a 10%. Já para a perda de mobilidade do joelho o 

percentual é de 25%. Dessa forma, 75% de 25% corresponde a 18,75%. 

Somando as lesões, tem-se o percentual total de 28,75%, devendo o 

pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. 

Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de 

indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, 

da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, 

estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o 

caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve corresponder a 

28,75% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, 

R$ 3.881,25 (três mil oitocentos e oitenta e um reais e vinte e cinco 

centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a 

Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo à 

correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por NERY DIAS DE 

SOUZA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

para condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização do 

seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 3.881,25 (três mil oitocentos e 

oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), devidamente corrigido com 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da 

data do evento danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 
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Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017013-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON SILVA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017013-25.2019.8.11.0041 SENTENÇA AMILTON 

SILVA LIMA propôs ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório 

DPVAT em face de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, 

ambos devidamente qualificados, objetivando a indenização referente ao 

seguro obrigatório por invalidez permanente, ao argumento que foi vítima 

de acidente automobilístico em 26 de julho de 2016, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. A parte autora foi submetida a exame 

pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva e necessidade de adequação do 

valor da causa. No mérito, defende a inexistência de prova da suposta 

invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e 

irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização da prova 

pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que 

seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção 

monetária e os honorários advocatícios. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de 

cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT ajuizada por 

AMILTON SILVA LIMA em face de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS. Preliminares Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma 

vez que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades 

seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do 

seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não havendo que se 

falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 

93075/2013). Igualmente, rejeito a preliminar de adequação do valor da 

causa, eis que em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a 

parte somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à 

perícia, motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se 

busca indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é 

meramente estimativa. Superadas as preliminares arguidas e sendo 

despicienda a produção de outras provas, eis que a avaliação médica 

acostada aos autos foi realizada com a anuência das partes e é prova 

técnica conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de 

regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da 

ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência e prontuário médico. A indenização do 

Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da vítima, bastando o 

reconhecimento pelo expert da invalidez permanente para assegurar à 

vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, realizada por médico 

perito da Central de Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência 

das partes, concluiu que a parte autora possui lesão no ombro direito 

computada em 75% (ID 25589300). Neste caso, para a perda de 

mobilidade do ombro o percentual é de 25%. Dessa forma, 75% de 25% 

corresponde a 18,75%, devendo o pagamento da indenização respeitar a 

proporcionalidade das lesões. Provada a incapacidade e o acidente 

automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve ser paga 

na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da 

redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as hipóteses de 

invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste modo, a 

indenização deve corresponder a 18,75% do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e 

um reais e vinte e cinco centavos), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” 

Relativo à correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por AMILTON SILVA 

LIMA em face de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, para 

condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização do seguro 

obrigatório DPVAT o montante de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta 

e um reais e vinte e cinco centavos), devidamente corrigido com juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da data do 

evento danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 950,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1044034-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON NASCIMENTO CINTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1044034-73.2019.8.11.0041 SENTENÇA JEFERSON 

NASCIMENTO CINTRA propôs ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório DPVAT em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 28 de junho de 

2019, o que resultou na incapacidade parcial permanente. A parte autora 

foi submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré 

contestou a ação arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, falta 

de interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo, 

ausência de comprovante de residência em nome do autor e impugnação a 

justiça gratuita. No mérito, defende a inexistência de prova da suposta 

invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e 

irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização da prova 

pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que 

seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção 

monetária e os honorários advocatícios. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de 

cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT ajuizada por 

JEFERSON NASCIMENTO CINTRA em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Preliminares A seguradora ré alegou 

a preliminar de falta de interesse de agir ante a ausência do prévio 

requerimento administrativo. Contudo, a parte autora trouxe aos autos 

diversos documentos que comprovam que a ré, por inúmeras vezes, 

impôs obstáculos ao protocolo dos requerimentos administrativos dos 

segurados, de sorte que resta configurado o interesse de agir da parte 

autora. Com estas considerações, rejeito a preliminar suscitada. 

Igualmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que todas 

as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras 

são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro 

obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não havendo que se falar em 

responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 93075/2013). 

Outrossim, rejeito a preliminar de ausência de comprovante de residência 

em nome da parte autora, eis que o documento é dispensável ao 
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julgamento da lide. Quanto a impugnação ao benefício da assistência 

judiciária gratuita deferido à parte autora, razão não assiste a impugnante, 

eis que a parte apresentou documentos que comprovaram a sua 

hipossuficiência. Ademais, a impugnante, por sua vez, apesar das 

alegações, não trouxe quaisquer elementos de convicção a este Juízo a 

fim de desconstituir a hipossuficiência da impugnada. Superadas as 

preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de outras provas, 

eis que a avaliação médica acostada aos autos foi realizada com a 

anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria tratada nos autos 

será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a 

aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 

6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização 

securitária, em caso de morte, invalidez permanente e despesas de 

assistência médica e suplementares, sendo suficiente como prova, a 

demonstração do sinistro e dano dele decorrente. A certidão de 

ocorrência apresentada pela parte autora é suficiente para comprovar a 

ocorrência do sinistro, uma vez que fora lavrado pela equipe que se 

locomoveu ao local do fato, havendo, inclusive, descrição das 

circunstâncias da vítima. Portanto, não há indícios da inocorrência do 

acidente registrado, pelo contrário. Superada a necessidade de 

comprovação da ocorrência do fato, resta a demonstração do dano dele 

decorrente. À medida que o laudo pericial foi conclusivo ao indicar o fato 

narrado como causa exclusiva da lesão identificada, não há que se falar 

em ausência de nexo causal. A indenização do Seguro/DPVAT deve se 

basear no grau de invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo 

expert da invalidez permanente para assegurar à vítima o pagamento do 

valor indenizatório. A perícia, realizada por médico perito da Central de 

Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência das partes, concluiu 

que a parte autora possui lesão no membro inferior esquerdo computada 

em 50% (ID 29465544). Neste caso, para lesão em membros inferiores o 

percentual é de 70%. Dessa forma, 50% de 70% corresponde a 35%, 

devendo o pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade das 

lesões. Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever 

de indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 

3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, 

estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o 

caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve corresponder a 35% 

do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por JEFERSON NASCIMENTO CINTRA em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar a ré a pagar 

à parte autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o 

montante de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), 

devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

1.000,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018790-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO GONCALVES DOMINGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1018790-45.2019.8.11.0041 SENTENÇA FERNANDO 

GONCALVES DOMINGUES propôs ação de cobrança de benefício do 

seguro obrigatório DPVAT em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 01 de outubro de 

2017, o que resultou na incapacidade parcial permanente. A parte autora 

foi submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré 

contestou a ação arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, falta 

de interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo, 

ausência de comprovante de residência em nome do autor e impugnação a 

justiça gratuita. No mérito, defende a inexistência de prova da suposta 

invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e 

irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização da prova 

pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que 

seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção 

monetária e os honorários advocatícios. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de 

cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT ajuizada por 

FERNANDO GONCALVES DOMINGUES em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Preliminares A seguradora ré alegou a 

preliminar de falta de interesse de agir ante a ausência do prévio 

requerimento administrativo. Contudo, a parte autora trouxe aos autos 

diversos documentos que comprovam que a ré, por inúmeras vezes, 

impôs obstáculos ao protocolo dos requerimentos administrativos dos 

segurados, de sorte que resta configurado o interesse de agir da parte 

autora. Com estas considerações, rejeito a preliminar suscitada. 

Igualmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que todas 

as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras 

são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro 

obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não havendo que se falar em 

responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 93075/2013). 

Outrossim, rejeito a preliminar de ausência de comprovante de residência 

em nome da parte autora, eis que o documento é dispensável ao 

julgamento da lide. Quanto a impugnação ao benefício da assistência 

judiciária gratuita deferido à parte autora, razão não assiste a impugnante, 

eis que a parte apresentou documentos que comprovaram a sua 

hipossuficiência. Ademais, a impugnante, por sua vez, apesar das 

alegações, não trouxe quaisquer elementos de convicção a este Juízo a 

fim de desconstituir a hipossuficiência da impugnada. Superadas as 

preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de outras provas, 

eis que a avaliação médica acostada aos autos foi realizada com a 

anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria tratada nos autos 

será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a 

aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 

6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização 

securitária, em caso de morte, invalidez permanente e despesas de 

assistência médica e suplementares, sendo suficiente como prova, a 

demonstração do sinistro e dano dele decorrente. Não obstante a 

unilateralidade do boletim de ocorrência, os demais documentos 

apresentados pela parte autora e anexados à exordial validam 

expressamente as informações nele contidas, uma vez que seguem o 

mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de trânsito - 

atropelamento, o que foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. 

Portanto, não há indícios da inocorrência do acidente registrado, pelo 

contrário. Superada a necessidade de comprovação da ocorrência do 

fato, resta a demonstração do dano dele decorrente. À medida que o 

laudo pericial foi conclusivo ao indicar o fato narrado como causa 

exclusiva da lesão identificada, não há que se falar em ausência de nexo 

causal. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de 

invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez 

permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A 

perícia, realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação 

desta Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora 

possui lesão no membro inferior esquerdo computada em 75% (ID 

25446833). Neste caso, para lesão em membros inferiores o percentual é 

de 70%. Dessa forma, 75% de 70% corresponde a 52,5%, devendo o 
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pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. 

Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de 

indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, 

da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, 

estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o 

caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve corresponder a 

52,5% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 

7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), incidindo 

sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo 

inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do 

Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá 

incidir a partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser 

devido, aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a 

desvalorização da moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do 

CPC, julgo parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos 

da ação proposta por FERNANDO GONCALVES DOMINGUES em face de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para condenar a ré a 

pagar à parte autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT 

o montante de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, ora arbitrados 

em 20% do valor da condenação (art. 85, § 2º do CPC). Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021536-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON BUENO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1021536-80.2019.8.11.0041 SENTENÇA ANDERSON 

BUENO DOS SANTOS propôs ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório DPVAT em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 02 de novembro 

de 2018, o que resultou na incapacidade parcial permanente. A parte 

autora foi submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré 

contestou a ação arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, 

necessidade de adequação do valor da causa e falta de interesse de agir 

pela ausência de requerimento administrativo. No mérito, defende a 

inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a lesão 

sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a necessidade da 

realização da prova pericial. Postula, que caso seja condenada ao 

pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção da invalidez. 

Impugna os juros, correção monetária e os honorários advocatícios. A 

parte autora apresentou impugnação à contestação. É o relatório. Decido. 

Trata-se de ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT 

ajuizada por ANDERSON BUENO DOS SANTOS em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Preliminares A seguradora 

ré alegou a preliminar de falta de interesse de agir ante a ausência do 

prévio requerimento administrativo. Contudo, a parte autora trouxe aos 

autos diversos documentos que comprovam que a ré, por inúmeras 

vezes, impôs obstáculos ao protocolo dos requerimentos administrativos 

dos segurados, de sorte que resta configurado o interesse de agir da 

parte autora. Com estas considerações, rejeito a preliminar suscitada. 

Igualmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que todas 

as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras 

são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro 

obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não havendo que se falar em 

responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 93075/2013). 

Outrossim, rejeito a tese de inadequação do valor da causa, eis que em 

ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte somente 

saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, motivo pelo 

qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca indenização por 

dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente estimativa. 

Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de 

outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos autos foi 

realizada com a anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo 

ao julgamento antecipado da lide. Mérito A ré sustenta ser indevida a 

indenização securitária ao argumento de que a vítima, proprietária do 

veículo causador do acidente, não pagou o prêmio do seguro obrigatório. 

Todavia, já está sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça que: “A 

falta de pagamento do prêmio de seguro obrigatório não é motivo para a 

recusa do pagamento da indenização. Lei 8.441, de 13.7.92” (Súmula 

257). A lei de regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor 

na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de 

lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência e prontuário médico. A indenização do 

Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da vítima, bastando o 

reconhecimento pelo expert da invalidez permanente para assegurar à 

vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, realizada por médico 

perito da Central de Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência 

das partes, concluiu que a parte autora possui lesão no membro inferior 

direito computada em 75% e na estrutura neurológica computada em 25% 

(ID 25259709). Neste caso, para lesão em membros inferiores o 

percentual é de 70%. Dessa forma, 75% de 70% corresponde a 52,5%. 

Para lesão na estrutura neurológica o percentual é de 100%, dessa forma, 

25% de 100% corresponde a 25%. Somando as lesões, tem-se o 

percentual total de 77,5%, devendo o pagamento da indenização respeitar 

a proporcionalidade das lesões. Provada a incapacidade e o acidente 

automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve ser paga 

na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da 

redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as hipóteses de 

invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste modo, a 

indenização deve corresponder a 77,5% do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 10.462,50 (dez mil quatrocentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de 

Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir 

da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a partir do 

momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por ANDERSON BUENO DOS SANTOS em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar a ré a pagar 

à parte autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o 

montante de R$ 10.462,50 (dez mil quatrocentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. 

Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, ora arbitrados 

em 15% do valor da condenação (art. 85, § 2º do CPC). Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007606-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT12790-A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1007606-29.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de embargos de declaração opostos por Jonas Pereira dos Santos em 

face da sentença de ID 26767265, que julgou parcialmente procedente os 

pedidos iniciais condenando a embargada ao pagamento de indenização 

do seguro obrigatório DPVAT no montante de R$ 675,00 (seiscentos e 

setenta e cinco reais), bem como nas custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em R$ 800,00 

(oitocentos reais). O embargante sustenta que a decisão é contraditória, 

pois foi proferida sem considerar sua discordância quanto aos termos do 

laudo pericial, bem como alega nulidade processual uma vez que, segunda 

alega, não houve intimação para as partes manifestarem sobre o laudo 

pericial. Assim, pugna pela procedência dos embargos de declaração. 

Contrarrazões ao ID 29286334. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Decido. Conforme preceitua o art.1.022 do Código de Processo Civil os 

embargos de declaração deverão ser opostos em 05 (cinco) dias, 

contendo a indicação dos pontos obscuros, contraditórios ou omissos. 

Vejamos: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” No caso em 

comento, o embargante sustenta que a decisão é contraditória, pois foi 

proferida sem considerar sua discordância quanto aos termos do laudo 

pericial, bem como alega nulidade processual uma vez que, segunda 

alega, não houve intimação para as partes manifestarem sobre o laudo 

pericial. Em que pese as alegações do embargante, fato é que a parte não 

somente teve ciência do laudo pericial, como apresentou manifestação ao 

mesmo, conforme documento juntado ao ID 14588575, o que constou 

expressamente na sentença proferida. Logo, referido documento foi 

produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Assim, não há 

que se falar em cerceamento ao direito de defesa. Ademais está 

consolidado pelos Tribunais Superiores que as inconformidades devem 

estar presentes no bojo da decisão recorrida, e não entre esta e 

entendimentos doutrinários e jurisprudenciais. Nesse sentido a 

jurisprudência: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO 

REGIMENTAL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTO NO ART. 535, DO CPC - 

CONTRADIÇÃO EXTERNA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA 

PROCESSUAL INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS. A contradição 

que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a interna, verificada 

quando houver incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão e sua 

conclusão, sendo, pois, inviável a alegação de contradição externa. A 

motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão 

admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de 

Processo Civil. (ED 118032/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, 

Publicado no DJE 28/09/2015) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTO NO ART. 535, 

DO CPC - CONTRADIÇÃO EXTERNA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA 

PROCESSUAL INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS. A contradição 

que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a interna, verificada 

quando houver incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão e sua 

conclusão, sendo, pois, inviável a alegação de contradição externa. A 

motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão 

admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de 

Processo Civil.(ED 120208/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, 

Publicado no DJE 28/09/2015)” (grifei) Desta feita, conheço os embargos 

por tempestivos e no mérito nego-lhes provimento mantendo incólume a 

decisão. Intimem-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003011-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UERLON FONTES FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1003011-21.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de embargos de declaração opostos por Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais em face da sentença de ID 25745382, que reconheceu a 

ocorrência de coisa julgada e julgou extinta a ação. A embargante 

sustenta que a decisão contém erro material, eis que utilizou o art. 487, 

inciso I do CPC para julgar extinta a ação. Assim, pugna pela procedência 

dos embargos de declaração. Não houve contrarrazões. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Decido. Conforme preceitua o art.1.022 do Código 

de Processo Civil os embargos de declaração deverão ser opostos em 05 

(cinco) dias, contendo a indicação dos pontos obscuros, contraditórios ou 

omissos. Vejamos: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra 

qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” No 

caso em comento, a embargante alega erro material na decisão, uma vez o 

art. 487, inciso I do CPC para julgar extinta a ação. Desta feita, conheço os 

embargos por tempestivos e no mérito dou-lhes provimento atribuindo 

efeitos modificativos, nos termos do art. 494, II do CPC, para corrigir o erro 

material da sentença de ID 25745382. Com a correção, passa a sentença 

a ter a seguinte redação: "Posto isto, nos termos do art. 485, V do CPC, 

julgo extinta ação proposta por UERLON FONTES FONSECA em face de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.Custas e despesas 

processuais pelo autor. Condeno-o, ainda, ao pagamento de honorários 

advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

causa (art. 85, § 2º do CPC). No entanto, sendo o mesmo beneficiário da 

Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência 

do prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 98, § 3º do CPC. Pela 

litigância de má-fé condeno a parte autora a pagar à ré multa de 1% do 

valor corrigido da causa (art. 81 do CPC). Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. 

Cumpra-se." No mais, mantenho incólume a sentença guerreada. 

Intimem-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020186-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINALDO CANDIDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1020186-28.2017.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos 

morais ajuizada por Rosinaldo Candido de Oliveira em face de Embratel 

Tvsat Telecomunicações S/A (Claro TV), ambos qualificados e 

representados nos autos. Narra o autor que por ocasião da realização de 

uma compra foi surpreendido ao tomar conhecimento da existência de 

inscrição restritiva em seu nome lançada pela ré. Alega que nada deve, e 

que desconhece a relação jurídica que ensejou a negativação de seu 

nome. Diante disso, requereu a declaração de inexistência do débito, e a 

condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, no 

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A inicial foi recebida com a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita e a designação de audiência 
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de conciliação (id. 8735768). Realizada audiência de conciliação, as 

partes não se compuseram (id. 10295316). Citada, a ré ofertou 

contestação, em que arguiu as preliminares de ausência de interesse de 

agir e incompetência territorial. No mérito, defendeu a improcedência dos 

pedidos iniciais, ao argumento de existência de relação jurídica firmada 

entre as partes, por meio da contratação de plano de televisão por 

assinatura (id. 10437168). O autor impugnou a contestação (id. 

12624057). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. Decido. 

Como visto do relatório, trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débito c/c indenização por danos morais ajuizada por Rosinaldo Candido 

de Oliveira em face de Embratel Tvsat Telecomunicações S/A (Claro TV). 

Por oportunidade da contestação, a ré arguiu a preliminar de ausência de 

interesse de agir, ao fundamento de que a inscrição restritiva discutida 

nos autos foi baixada. Verifico dos autos que a autora pretende a 

declaração de inexistência do débito que ensejou a negativação de seu 

nome. Assim, presente o interesse de agir. A ré também arguiu a 

incompetência territorial, ao argumento de que inexistem justificativas para 

o ajuizamento da demanda nesta comarca, eis que o contrato objeto da 

lide foi firmado em Lucas do Rio Verde/MT, enquanto que o consumidor 

reside em Guiratinga/MT. Com efeito, o presente cuida de relação de 

consumo, sendo certo que o entendimento jurisprudencial a respeito do 

tema é no sentido de que cabe ao consumidor a escolha do foro para a 

propositura do feito. Neste sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM 

SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

– PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA – 

DESERÇÃO NÃO EVIDENCIADA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS 

INFLACIONÁRIOS – AJUIZAMENTO DA DEMANDA EM COMARCA 

DIVERSA A DE DOMICÍLIO DOS EXEQUENTES – COMPETÊNCIA 

TERRITORIAL – CARÁTER RELATIVO – SÚMULAS Nº 33 DO STJ E Nº 363 

DO STF – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO 

ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E 

REJEITADO.Não se sustenta a preliminar de não conhecimento do apelo 

por deserção, quando comprovado o recolhimento do preparo pelos 

recorrentes. Nos casos em que houver relação de consumo, a 

jurisprudência é tranquila no sentido de que a competência para julgar a 

lide que envolve o consumidor é o lugar por ele escolhido, a fim de 

resguardar o seu interesse. Tratando-se de ação de cobrança de 

expurgos inflacionários, não há possibilidade de ser declarada de ofício a 

incompetência territorial do Juízo, conforme inteligência das súmulas 33 do 

STJ e 363 do STF. “O princípio da economia processual determina o 

máximo aproveitamento dos atos processuais, mesmo na hipótese de 

nulidade, se não houver prejuízo à defesa, tornando cabível, assim, a 

conversão do procedimento de cumprimento de sentença em liquidação de 

sentença por arbitramento.” (Ap 16.713/2017, DES. CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/03/2017, 

Publicado no DJE 03/04/2017).Na forma do artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente 

omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão 

recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso em voga.Ainda que 

opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da 

via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando 

i n e x i s t e n t e s  v í c i o s  q u e  r e c l a m e m  c o r r e ç ã o .  ( N . U 

0002996-37.2014.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019 - Negritei)” Por 

essas razões, rejeito a tese arguida. O feito prescinde da produção de 

provas para prolação de sentença com mérito. Assim, passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme me permite o art. 355, inc. I, e 

artigo 12, §2º, inciso VII (Meta 01/CNJ), do Código de Processo Civil. De 

início, consigno que a relação existente entre as partes é de consumo. 

Logo, aplico ao presente caso as regras dispostas no Código de Defesa 

do Consumidor, inclusive, com a inversão do ônus da prova previsto no 

art. 6º, inc. VIII, do CDC. Infere-se dos autos que o autor afirma 

desconhecer a origem do débito que ensejou a inclusão de seu nome no 

cadastro de inadimplentes do Serasa/SPC. A anotação, referente ao 

débito no valor de R$ 150,85 (cento e cinquenta reais e oitenta e cinco 

centavos), foi inserida por determinação da ré. Citada, a ré ofertou 

contestação defendendo a legitimidade da dívida bem como da inscrição 

restritiva lançada. Com efeito, apesar de a relação existente entre as 

partes ser flagrantemente de consumo e estar sujeita às regras dispostas 

no Código de Defesa do Consumidor, inclusive, cabendo a inversão do 

ônus da prova previsto no art. 6º, inc. VIII, do CDC; tal inversão não 

dispensa a autora do ônus de comprovar o seu direito. Pois apesar de a 

norma específica (CDC) prever a facilitação da defesa de seus direitos em 

razão da hipossuficiência inerente a todos os consumidores, tal facilitação 

é relativa e não a isenta do ônus previsto na norma geral (art. 373, inc. I, 

CPC), este in verbis: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, 

quanto ao fato constitutivo do seu direito;” A jurisprudência tem decidido, 

reiteradamente, no sentido de que ao consumidor cabe a comprovação do 

fato constitutivo de seu direito. A exemplo, colaciono as ementas do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO 

DE CONSUMO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA 

– IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – SERVIÇO DE 

FORNECIMENTO DE ENERGIA – MUNICÍPIO DE TESOURO – ALEGAÇÃO DE 

INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS EM TODA REGIÃO – ALEGAÇÃO DE 

PERECIMENTO DE ALIMENTOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – 

INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

ALEGADA INTERRUPÇÃO – PROTOCOLO QUE NÃO SE REFEREM AO 

PERÍODO DE INTERRUPÇÃO MENCIONADO NA INICIAL – REPORTAGEM 

QUE MENCIONA A INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS EM OUTRA 

LOCALIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DO PERECIMENTO DE ALIMENTOS – 

AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPROCEDÊNCIA 

DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das 

razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da 

pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 

9099/95.A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da 

justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da 

parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições 

financeiras para pagamento das custas processuais. A prova dos fatos 

constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 

373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de 

comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade 

da relação processual.Não havendo comprovação da alegada interrupção 

dos serviços na residência da parte promovente, sendo o protocolo 

juntado relativo a data diversa da indicada e não havendo prova do 

perecimento de alimentos, deve a pretensão ser julgada improcedente, 

sobretudo quando a reportagem juntada relata a interrupção em localidade 

diversa.Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a 

improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa.Sentença 

mantida.Recurso desprovido. (N.U 8010198-73.2017.8.11.0036, TURMA 

RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

09/07/2019, Publicado no DJE 11/07/2019 - Negritei)” In casu, o autor 

acostou aos autos uma consulta desatualizada e incompleta do Serasa, 

eis que emitida em 28/01/2016, enquanto que a ação apenas foi proposta 

em 29/06/2017. Portanto, o documento sequer comprova a existência da 

inscrição restritiva à época do ajuizamento da demanda. Além disso, o 

documento apresentado não indica o número total de inscrições restritivas 

lançadas em nome do autor, de forma que sequer é possível verificar a 

existência ou não de outras restrições creditícias lançadas (id. 8333134). 

Ora, cabia ao autor trazer aos autos documento completo e atualizado 

como meio de prova hábil a comprovar o fato constitutivo de seu direto, 

ônus do qual não se desincumbiu. A partir dessas premissas, diante da 

ausência de prova do fato constitutivo do direito do autor, a improcedência 

dos pedidos iniciais é medida que se impõe. Posto isto, nos termos do art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo improcedentes os pedidos 

desta ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por 

danos morais ajuizada por Rosinaldo Candido de Oliveira em face de 

Embratel Tvsat Telecomunicações S/A (Claro TV). Custas pelo autor, bem 

como honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor 

atualizado da causa (art. 85, § 2º do CPC). No entanto, sendo a mesma 

beneficiária da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa 

até a fluência do prazo de cinco anos, contados da sentença final, se até 

lá não houver alteração na situação de necessidade (art. 98, § 1º e § 3º 

do CPC). Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. 

P. I. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006765-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1006765-68.2017.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos 

morais ajuizada por Ana Claudia da Silva Oliveira em face de Tim Celular 

S/A, ambas qualificadas e representadas nos autos. Narra a autora que 

por ocasião da realização de uma compra foi surpreendido ao tomar 

conhecimento da existência de inscrição restritiva em seu nome lançada 

pela ré. Alega que nada deve, e que desconhece a relação jurídica que 

ensejou a negativação de seu nome. Diante disso, requereu a declaração 

de inexistência do débito, e a condenação da ré ao pagamento de 

indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A 

inicial foi recebida com a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a 

designação de audiência de conciliação (id. 5081355). Realizada audiência 

de conciliação, as partes não se compuseram (id. 6649009). Citada, a ré 

ofertou contestação, em que defendeu a improcedência dos pedidos 

iniciais, ao argumento de existência de relação jurídica firmada entre as 

partes (id. 6666503). A autora impugnou a contestação (id. 7376088). Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. Decido. Como visto do 

relatório, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais ajuizada por Ana Claudia da Silva Oliveira 

em face de Tim Celular S/A. O feito prescinde da produção de provas para 

prolação de sentença com mérito. Assim, passo ao julgamento antecipado 

da lide, conforme me permite o art. 355, inc. I, e artigo 12, §2º, inciso VII 

(Meta 01/CNJ), do Código de Processo Civil. De início, consigno que a 

relação existente entre as partes é de consumo. Logo, aplico ao presente 

caso as regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive, 

com a inversão do ônus da prova previsto no art. 6º, inc. VIII, do CDC. 

Infere-se dos autos que a autora afirma desconhecer a origem do débito 

que ensejou a inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes do 

Serasa/SPC. As duas anotações, referentes aos débitos no valor de R$ 

29,90 (vinte e nove reais e noventa centavos), foram inseridas por 

determinação da ré, como se verifica da consulta que comprova os 

lançamentos (id. 5061624). Citada, a ré ofertou contestação defendendo a 

legitimidade da dívida bem como da inscrição restritiva lançada. Ora, cabia 

à parte ré fazer prova de que a autora utilizou de seus produtos e/ou 

serviços e não efetuou o pagamento, demonstrando a legitimidade da 

anotação de restrição de crédito (art. 373, inc. II, do CPC e art. 6º, inc. VIII, 

do CDC), ônus este do qual não se desincumbiu. Diante da ausência de 

documento eficaz para comprovar que a negativação do nome da autora é 

legítima, possível concluir pela veracidade das alegações desta, de que 

nada deve à ré e de que seu nome foi indevidamente lançado no banco de 

dados dos órgãos de proteção ao crédito. Cumpre ressaltar que a 

responsabilidade do réu é objetiva, conforme disposição do art. 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, não podendo o autor ser 

responsabilizado e amargar as consequências da sua desídia, que não 

tomou os devidos cuidados. Até porque, sendo a sua atividade de risco, 

deve ser prudente quando do aperfeiçoamento do negócio jurídico. A 

negativação indevida do nome de pessoas que nada devem, geram 

dificuldades e inviabilizam qualquer negócio na vida do consumidor, 

impedindo-os de realizar compras à crédito, tomar empréstimos bancários, 

alugar imóveis ou mesmo móveis, chegando ao ápice de, até mesmo, 

inviabilizar a contratação em um emprego novo, conforme preleciona o 

doutrinador Américo Luís Martins da Silva: “Toda vez que um incidente 

altere o equilíbrio emocional, crie constrangimento ou atrapalhe a rotina do 

consumidor a lei autoriza a se pleitear a indenização por dano moral ao 

consumidor. (...) Segundo Antônio Mallet, presidente da Associação de 

Proteção e Assistência aos Direitos de Cidadania – Apadic, o motivo mais 

comum das ações indenizatórias é a negativação cadastral indevida, ou 

seja, a inclusão do nome do consumidor na lista de inadimplentes do 

Serviço de Proteção ao Crédito – SPC ou qualquer outra agência ou 

empresa que presta informações comerciais, sem que houvesse débito 

que justificasse tal restrição ao crédito do consumidor negativado. 

Segundo ele, esse tipo de erro cria dificuldades que praticamente 

inviabilizam qualquer negócio na vida do consumidor. Não se consegue 

fazer compras a crédito, tomar empréstimos bancários, alugar um 

apartamento e, às vezes, nem arranjar um emprego. Ademais, alerta 

Antônio Mallet que, numa situação dessas, não basta retirar o nome da 

pessoa da lista (reparação in natura do dano moral), a empresa ofensora 

precisa compensá-lo de todos os aborrecimentos (reparação pecuniária 

do dano moral).” (O dano moral e sua reparação civil – 4. ed. rev., atual. e 

ampl. de acordo com o novo Código Civil (Lei 10.406/2002) – São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2012. p. 272/273.) O Código Civil, em seu artigo 186 

dispõe que aquele que causa dano a outrem, seja por ação ou omissão, 

comete ato ilícito, in verbis: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” Em 

complemento, o artigo 927 do Código Civil prevê a obrigação de reparar 

civilmente os danos causados, em especial quando a atividade do 

causador importar em risco para os direitos do outro, como é o presente 

caso. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de 

reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em 

lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano 

implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.” (Negritei) Por 

fim, a Constituição Federal do Brasil ratifica o dever de reparação civil, 

ainda que exclusivamente moral (art. 5º, inc. X, CF/88). No sentido de que 

a negativação indevida gera o dever de reparação civil, é pacífico o 

entendimento da jurisprudência. Vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO 

CONTRATUAL ENTRE AS PARTES – RESPONSABILIDADE DA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO FIXADO EM DISCORDÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – VALOR REDUZIDO – 

JUROS DE MORA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE 

APRECIAÇÃO DE OFÍCIO – NÃO OCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS 

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR FIXADO EM DESACORDO AOS 

CRITÉRIOS DO ART. 85, § 2º, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Não comprovada a existência de relação jurídica entre as 

partes a negativação do nome junto aos órgãos de proteção ao crédito é 

indevida e o dano moral independe da prova do prejuízo sofrido (dano 

moral in re ipsa). É cediço que as indenizações por danos 

extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando os critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do 

ofensor, extensão do dano, capacidade econômica das partes, bem como 

a natureza compensatória, com o fim de dissuadir o causador da prática 

de ato idêntico. O eg. STJ entende que a alteração do termo inicial dos 

juros de mora pelo Tribunal de origem, de ofício, por se tratar de matéria de 

ordem pública, não configura reformatio in pejus. Mostra-se razoável a 

redução dos honorários advocatícios sucumbenciais, quando o valor 

supera o patamar entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de 

vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, estabelecido no art. 

85, § 2º, do CPC. (Ap 70914/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 13/12/2017, Publicado no DJE 19/12/2017 - Negritei)” “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DESCONTOS EFETUADOS EM 

FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO – SERVIÇO NÃO CONTRATADO – 

LEGALIDADE DO DÉBITO NÃO COMPROVADA PELA PRESTADORA DE 

SERVIÇO – DÍVIDA INEXISTENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – 

PEREGRINAÇÃO DA AUTORA PELA SOLUÇÃO DO PROBLEMA – DANO 

MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ADMISSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, bem 

como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição 

(art. 14 do CDC). A ausência de demonstração da legalidade da 

contratação e da cobrança efetuada nas faturas do cartão de crédito, 

aliada à peregrinação da autora pela solução do problema, caracterizam o 

dano moral sofrido por esta. Mantém-se o valor fixado a título de 

indenização decorrente de dano moral que se mostra adequado e 

razoável à espécie. Se a cobrança é indevida e não há demonstração de 

engano justificável, a restituição em dobro se impõe, sendo desnecessária 

a demonstração de má-fé por parte do fornecedor.” (Ap, 140358/2014, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

21/01/2015, Data da publicação no DJE 27/01/2015. Negritei) “APELAÇÃO 
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– INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO – ÔNUS QUE 

COMPETIA AO BANCO – ARTIGO 333 CPC – PRESCINDIBILIDADE DA 

DEMONSTRAÇÃO EM JUÍZO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – 

VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. 1) A demonstração da 

existência do débito competia ao Banco Apelante, uma vez que se trata de 

fato constitutivo do seu direito de legitimamente proceder à negativação do 

nome da devedora. Não tendo o Banco Apelante se desincumbido do ônus 

que lhe cabia, sua conduta se torna ilícita e, por consequência, ensejadora 

da reparação por danos morais. 2) O Superior Tribunal de Justiça já 

pacificou o entendimento no sentido de que o dano moral decorrente da 

inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes prescinde de 

demonstração em juízo (in re ipsa). 3) Na avaliação do dano moral, o órgão 

judicante deverá estabelecer uma reparação suficiente à compensação da 

vítima e à punição do ofensor, bem como capaz de prevenir novas 

condutas, baseada na extensão do prejuízo causado, na culpa e na 

capacidade econômica do responsável. Excesso não demonstrado no 

caso concreto. 4) A boa-fé processual é presumida e, desse modo, para 

a caracterização da litigância de má-fé e consequente aplicação da 

sanção legal, faz-se necessária prova robusta e inconteste do intuito 

malicioso praticado pela parte. Nos autos, a parte requerente não se 

desincumbiu desse ônus.” (Ap, 152344/2012, DES. ADILSON POLEGATO 

DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 15/10/2013, 

Data da publicação no DJE 21/10/2013 – Negritei) APELAÇÕES - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO APELANTE NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA 

NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - 

SENTENÇA REFORMADA - MAJORAÇÃO INDENIZAÇÃO - RECURSO DA 

OPERADORA DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO. O "print" 

de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a 

existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do 

débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por 

tratar-se de prova unilateral.É fato gerador de danos morais, que 

decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de 

nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.O valor arbitrado a 

título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso 

concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a 

finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano 

ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. (GUIOMAR TEODORO 

BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019 - Negritei) Resta patente a 

obrigação da ré em reparar moralmente a autora, eis que os transtornos 

causados ultrapassam o limite do mero aborrecimento, inexistindo a 

necessidade de comprovação do dano moral, dada a inferência lógica que 

se pode extrair. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o 

entendimento de que o dano moral decorrente de negativação indevida 

prescinde de comprovação em Juízo, sendo in re ipsa. O quantum 

indenizatório deve atentar aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, quantificado segundo os critérios da efetiva reparação 

do sofrimento, observando-se a teoria do desestímulo e capacidade 

econômica, bem como evitando o enriquecimento ilícito da parte 

vencedora. Atenta a esses parâmetros, fixo o dano moral no valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais). Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos desta 

ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos 

morais ajuizada por Ana Claudia da Silva Oliveira em face de Tim Celular 

S/A para DECLARAR a inexistência dos débitos cobrados pela ré no valor 

de R$ 29,90 (vinte e nove reais e noventa centavos), vencidos em 

15/03/2015 e 15/04/2015. Diante da atitude ilícita, CONDENO a ré ao 

pagamento de indenização por DANOS MORAIS à autora, no valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a 

partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data 

desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ). Custas processuais pela ré, 

assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% 

(quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, 

§2º e 85, §2º, ambos do CPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se com 

baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009468-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ABRANTES DOMINGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA OAB - MT20921-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1009468-64.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela específica de urgência 

e indenização por danos morais movida por MARIA APARECIDA 

ABRANTES DOMINGUES em desfavor de UNIMED CUIABA COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO, já qualificados nos autos. O feito teve regular 

tramitação. As partes se compuseram e apresentaram os termos do 

acordo para homologação (ID 31271305). Os autos vieram conclusos É o 

relatório. Decido. As partes estão devidamente representadas e seus 

advogados têm poderes para transigir. Tratando-se de direito disponível e 

estando as partes devidamente representadas, homologo o acordo para 

que surta seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta decisão, nos termos do art. 487, III, 

b do CPC. Isento de custas remanescentes (art. 90, § 3º do CPC). 

Honorários na forma pactuada. Diante da desistência do prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as cautelas legais. P. 

R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018653-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO CARLOS LUCINDO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1018653-63.2019.8.11.0041 SENTENÇA ORLANDO 

CARLOS LUCINDO SILVA propôs ação de cobrança de benefício do 

seguro obrigatório DPVAT em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 10 de setembro de 

2018, o que resultou na incapacidade parcial permanente. A parte autora 

foi submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré 

contestou a ação arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, falta 

de interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo e 

impugnação a justiça gratuita. No mérito, defende a inexistência de prova 

da suposta invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e 

irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização da prova 

pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que 

seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção 

monetária e os honorários advocatícios. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de 

cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT ajuizada por 

ORLANDO CARLOS LUCINDO SILVA em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Preliminares A seguradora ré alegou 

a preliminar de falta de interesse de agir ante a ausência do prévio 

requerimento administrativo. Contudo, a parte autora trouxe aos autos 

diversos documentos que comprovam que a ré, por inúmeras vezes, 

impôs obstáculos ao protocolo dos requerimentos administrativos dos 
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segurados, de sorte que resta configurado o interesse de agir da parte 

autora. Com estas considerações, rejeito a preliminar suscitada. 

Igualmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que todas 

as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras 

são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro 

obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não havendo que se falar em 

responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 93075/2013). 

Quanto a impugnação ao benefício da assistência judiciária gratuita 

deferido à parte autora, razão não assiste a impugnante, eis que a parte 

apresentou documentos que comprovaram a sua hipossuficiência. 

Ademais, a impugnante, por sua vez, apesar das alegações, não trouxe 

quaisquer elementos de convicção a este Juízo a fim de desconstituir a 

hipossuficiência da impugnada. Superadas as preliminares arguidas e 

sendo despicienda a produção de outras provas, eis que a avaliação 

médica acostada aos autos foi realizada com a anuência das partes e é 

prova técnica conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito 

A lei de regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na 

data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência e prontuário médico. A indenização do 

Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da vítima, bastando o 

reconhecimento pelo expert da invalidez permanente para assegurar à 

vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, realizada por médico 

perito da Central de Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência 

das partes, concluiu que a parte autora possui lesão no ombro esquerdo 

computada em 50% (ID 25442194). Neste caso, para a perda de 

mobilidade do ombro o percentual é de 25%. Dessa forma, 50% de 25% 

corresponde a 12,5%, devendo o pagamento da indenização respeitar a 

proporcionalidade das lesões. Provada a incapacidade e o acidente 

automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve ser paga 

na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da 

redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as hipóteses de 

invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste modo, a 

indenização deve corresponder a 12,5% do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” 

Relativo à correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por ORLANDO CARLOS 

LUCINDO SILVA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, para condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização 

do seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 1.687,50 (um mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), devidamente 

corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção 

monetária da data do evento danoso. Pela sucumbência, condeno a 

seguradora ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além 

de honorários advocatícios, que fixo em R$ 950,00 (art. 85, § 8º do CPC). 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central 

de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012420-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE AMELIO MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ueber Roberto de Carvalho OAB - MT4754-O (ADVOGADO(A))

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

VINICIUS MANOEL OAB - MT19532-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS RICARDO BARBIERO HEISSLER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1012420-84.2018.8.11.0041 Vistos e etc. JORGE 

AMELIO MAIA ajuizou ação cautelar em caráter antecedente com pedido 

liminar em desfavor de DOUGLAS RICARDO BARBIERO HEISSLER e 

outros. A inicial foi instruída com diversos documentos. Os réus não foram 

citados. O autor requereu a desistência do feito (ID 14537053). Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Decido. Trata-se de ação cautelar em 

caráter antecedente com pedido liminar de proposta por JORGE AMELIO 

MAIA em desfavor DOUGLAS RICARDO BARBIERO HEISSLER e outros. O 

autor desistiu do feito e requereu a sua extinção sem resolução do mérito. 

Os réus sequer foram citados. Desta forma desnecessária a 

concordância das partes contrárias quanto ao pedido de desistência. 

Assim, nos termos do art. 200, parágrafo único do CPC, homologo a 

desistência e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do mesmo 

diploma legal. Custas pelo autor. Deixo de condená-lo nos honorários 

sucumbenciais, eis que não houve a citação dos réus. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 17 de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008213-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOMINGOS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1008213-08.2019.8.11.0041 SENTENÇA JOSE 

DOMINGOS DOS SANTOS propôs ação de cobrança de benefício do 

seguro obrigatório DPVAT c/c indenização por danos morais em face de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos devidamente 

qualificados, objetivando a indenização referente ao seguro obrigatório 

por invalidez permanente, ao argumento que foi vítima de acidente 

automobilístico em 29 de dezembro de 2018, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. A parte autora foi submetida a exame 

pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir pela 

ausência de requerimento administrativo. No mérito, defende a inexistência 

de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, 

quantificação e irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização 

da prova pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do 

seguro, que seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os 

juros, correção monetária e os honorários advocatícios. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de 

ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT c/c 

indenização por danos morais ajuizada por JOSE DOMINGOS DOS 

SANTOS em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. 

Preliminares A seguradora ré alegou a preliminar de falta de interesse de 

agir ante a ausência do prévio requerimento administrativo. Contudo, a 

parte autora trouxe aos autos diversos documentos que comprovam que a 

ré, por inúmeras vezes, impôs obstáculos ao protocolo dos requerimentos 

administrativos dos segurados, de sorte que resta configurado o interesse 

de agir da parte autora. Com estas considerações, rejeito a preliminar 

suscitada. Igualmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez 

que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades 

seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do 

seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não havendo que se 

falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 

93075/2013). Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a 

produção de outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos 

autos foi realizada com a anuência das partes e é prova técnica 

conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de 

regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da 
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ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. Não obstante a unilateralidade do boletim de 

ocorrência, os demais documentos apresentados pela parte autora e 

anexados à exordial validam expressamente as informações nele 

contidas, uma vez que seguem o mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas 

de acidente de motocicleta, o que foi devidamente confirmado pelo laudo 

pericial. Portanto, não há indícios da inocorrência do acidente registrado, 

pelo contrário. Superada a necessidade de comprovação da ocorrência 

do fato, resta a demonstração do dano dele decorrente. À medida que o 

laudo pericial foi conclusivo ao indicar o fato narrado como causa 

exclusiva da lesão identificada, não há que se falar em ausência de nexo 

causal. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de 

invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez 

permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A 

perícia, realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação 

desta Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora 

possui lesão no ombro esquerdo computada em 75%, na estrutura facial 

computada em 10% e na estrutura torácica computada em 25% (ID 

24273870). Neste caso, para a perda de mobilidade do ombro o percentual 

é de 25%. Dessa forma, 75% de 25% corresponde a 18,75%. Para lesão 

de órgãos e estruturas crânio-faciais e estruturas torácicas o percentual 

é de 100%, dessa forma, 35% (10% estrutura crânio facial + 25% 

estrutura torácica) de 100% corresponde a 35%. Somando as lesões, 

tem-se o percentual total de 53,75%, devendo o pagamento da 

indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a 

incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A 

indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 

6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. 

Deste modo, a indenização deve corresponder a 53,75% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 7.256,25 (sete mil 

duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos), incidindo 

sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo 

inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do 

Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá 

incidir a partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser 

devido, aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a 

desvalorização da moeda. A parte autora pugna, também, pela 

condenação da ré a indenização por dano moral sustentando ter sofrido 

prejuízos. É certo que o dano moral em alguns casos pode ser presumido. 

Neste, é evidente que não. Para a condenação de alguém ao pagamento 

de dano moral são necessários os pressupostos da responsabilidade civil: 

o dano – especialmente, a ocorrência a ofensa de algum direito de 

personalidade do sujeito, eis que inerente à pessoa humana, 

intransmissíveis irrenunciáveis -, a culpa do agente e o nexo de 

causalidade. É indispensável para a caraterização do dano moral que o 

ato apontado como ofensivo seja suficiente a causar prejuízo. No caso em 

tela, tenho que não restaram caracterizados os danos morais, já que a 

parte autora não comprovou que teve abalo em algum dos atributos da sua 

personalidade em função do ocorrido. Nesse sentido o entendimento do E. 

TJMT no ju lgamento  do  recu rso  de  ape lação  n . 

1037055-32.2018.8.11.0041. Diante do exposto, o pedido de indenização 

por dano moral não merece ser acolhido. Posto isto, nos termos do artigo 

487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com resolução de 

mérito os pedidos da ação proposta por JOSE DOMINGOS DOS SANTOS 

em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para 

condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização do seguro 

obrigatório DPVAT o montante de R$ 7.256,25 (sete mil duzentos e 

cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos), devidamente corrigido 

com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária 

da data do evento danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré 

ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, ora arbitrados em 20% do valor da condenação (art. 85, § 2º 

do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os 

à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001462-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON JOSE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1001462-39.2018.8.11.0041 SENTENÇA JEFFERSON 

JOSE DOS SANTOS propôs ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório DPVAT em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 10 de novembro 

de 2017, o que resultou na incapacidade parcial permanente. O autor foi 

submetido a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou 

a ação requerendo, preliminarmente, a inclusão da seguradora Líder no 

polo passivo da demanda e arguindo as preliminares de falta de interesse 

de agir pela ausência de requerimento administrativo, ausência de 

documentos e comprovante de residência em nome de terceiro. No mérito, 

defende a inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a 

lesão sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a 

necessidade da realização da prova pericial. Postula, que caso seja 

condenada ao pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção 

da invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os honorários 

advocatícios. O autor apresentou impugnação à contestação. É o relatório. 

Decido. Trata-se de ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório 

DPVAT ajuizada por JEFFERSON JOSE DOS SANTOS em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Indefiro o pedido de inclusão 

da Seguradora Líder como representante processual, uma vez que todas 

as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras 

são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro 

obrigatório à vítima de acidente de trânsito (TJMT, APL 93075/2013). A 

preliminar de falta de interesse de agir sob o argumento de que o autor 

não realizou o requerimento de indenização do seguro obrigatório via 

administrativa não merece prosperar, tendo em vista que a parte juntou 

aos autos cópia do requerimento administrativo carimbado pela sucursal 

da seguradora em Mato Grosso. . Rejeito a preliminar de ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo por ausência de comprovante de residência do autor para 

fixação do foro, eis que, conforme previsto no art. 46 c/c 53, III, “a” do 

CPC, este tem a discricionariedade de escolher o foro para a propositura 

da ação, seja em seu domicilio, ou no domicilio do réu. Igualmente, rejeito a 

preliminar de ausência de documentos indispensáveis ao processamento 

da demanda, uma vez que os números da cédula de identidade e do 

cadastro de pessoas físicas do demandante foram informados na 

exordial, bem como juntados ao ID 11483307. Superadas as preliminares 

arguidas e sendo despicienda a produção de outras provas, eis que a 

avaliação médica acostada aos autos foi realizada com a anuência das 

partes e é prova técnica conclusiva, passo ao julgamento antecipado da 

lide. Mérito A lei de regência da matéria tratada nos autos será aquela em 

vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação 

retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a 

vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em 

caso de morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. Não obstante a unilateralidade do boletim de 

ocorrência, os demais documentos apresentados pela parte autora e 

anexados à exordial validam expressamente as informações nele 

contidas, uma vez que seguem o mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas 

de acidente de motocicleta, o que foi devidamente confirmado pelo laudo 

pericial. Portanto, não há indícios da inocorrência do acidente registrado, 

pelo contrário. Superada a necessidade de comprovação da ocorrência 

do fato, resta a demonstração do dano dele decorrente. À medida que o 
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laudo pericial foi conclusivo ao indicar o fato narrado como causa 

exclusiva da lesão identificada, não há que se falar em ausência de nexo 

causal. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de 

invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez 

permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A 

perícia, realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação 

desta Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora 

possui lesão no 5º dedo do pé direito computada em 75% (ID 24300276). 

Neste caso, para lesão em qualquer dos dedos dos pés o percentual é de 

10%. Dessa forma, 75% de 10% corresponde a 7,5%, devendo o 

pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. 

Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de 

indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, 

da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, 

estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o 

caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve corresponder a 7,5% 

do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 

1.012,50 (um mil e doze reais e cinquenta centavos), incidindo sobre esse 

valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da 

cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por JEFFERSON JOSE DOS SANTOS em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar a ré a pagar 

à parte autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o 

montante de R$ 1.012,50 (um mil e doze reais e cinquenta centavos), 

devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

950,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023964-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEJAIR DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1023964-35.2019.8.11.0041 SENTENÇA DEJAIR DE 

CAMPOS propôs ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório 

DPVAT em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, 

ambos devidamente qualificados, objetivando a indenização referente ao 

seguro obrigatório por invalidez permanente, ao argumento que foi vítima 

de acidente automobilístico em 10 de dezembro de 2018, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. A parte autora foi submetida a exame 

pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva, necessidade de adequação do valor 

da causa, ausência de informação do veículo e falta de interesse de agir 

pela ausência de requerimento administrativo. No mérito, defende a 

inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a lesão 

sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a necessidade da 

realização da prova pericial. Postula, que caso seja condenada ao 

pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção da invalidez. 

Impugna os juros, correção monetária e os honorários advocatícios. A 

parte autora apresentou impugnação à contestação. É o relatório. Decido. 

Trata-se de ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT 

ajuizada por DEJAIR DE CAMPOS em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Preliminares A preliminar de falta de 

interesse de agir sob o argumento de que a parte autora não realizou o 

requerimento de indenização do seguro obrigatório via administrativa não 

merece prosperar, tendo em vista que a parte juntou aos autos cópia do 

requerimento administrativo. Igualmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade 

passiva, uma vez que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio 

das sociedades seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da 

indenização do seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não 

havendo que se falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder 

(TJMT, APL 93075/2013). Outrossim, rejeito a preliminar de adequação do 

valor da causa, eis que em ações de cobrança de seguro obrigatório - 

DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que faz jus após se 

submeter à perícia, motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em 

que se busca indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial 

é meramente estimativa. Quanto a alegação de ausência de informações 

sobre o veículo envolvido no sinistro, o E. TJMT já firmou o entendimento 

de que "A AUSÊNCIA de DADOS, na petição inicial, acerca do VEÍCULO 

envolvido no acidente de trânsito não caracteriza prejuízo à defesa da 

seguradora ré, mormente para averiguar se houve ou não o recolhimento 

do seguro DPVAT, uma vez que a falta de pagamento do prêmio relativo 

ao seguro obrigatório não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização (Súmula 257/STJ). (N.U 0018306-23.2014.8.11.0041, , 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 31/05/2016, Publicado no DJE 06/06/2016)." 

Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de 

outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos autos foi 

realizada com a anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo 

ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria 

tratada nos autos será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, 

sendo vedada a aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o 

artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a 

indenização securitária, em caso de morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, sendo suficiente como 

prova, a demonstração do sinistro e dano dele decorrente. A certidão de 

ocorrência apresentada pela parte autora é suficiente para comprovar a 

ocorrência do sinistro, uma vez que fora lavrado pela equipe que se 

locomoveu ao local do fato, havendo, inclusive, descrição das 

circunstâncias da vítima. Portanto, não há indícios da inocorrência do 

acidente registrado, pelo contrário. Superada a necessidade de 

comprovação da ocorrência do fato, resta a demonstração do dano dele 

decorrente. À medida que o laudo pericial foi conclusivo ao indicar o fato 

narrado como causa exclusiva da lesão identificada, não há que se falar 

em ausência de nexo causal. A indenização do Seguro/DPVAT deve se 

basear no grau de invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo 

expert da invalidez permanente para assegurar à vítima o pagamento do 

valor indenizatório. A perícia, realizada por médico perito da Central de 

Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência das partes, concluiu 

que a parte autora possui lesão no membro inferior esquerdo computada 

em 10% (ID 25303435). Neste caso, para lesão em membros inferiores o 

percentual é de 70%. Dessa forma, 10% de 70% corresponde a 7%, 

devendo o pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade das 

lesões. Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever 

de indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 

3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, 

estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o 

caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve corresponder a 7% 

do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 945,00 

(novecentos e quarenta e cinco reais), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de 

Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir 

da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a partir do 

momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por DEJAIR DE CAMPOS em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para condenar a ré a pagar à parte 

autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de 
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R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), devidamente corrigido 

com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária 

da data do evento danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré 

ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 900,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033917-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANI APARECIDA SOUZA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1033917-23.2019.8.11.0041 SENTENÇA STEFANI 

APARECIDA SOUZA ALVES propôs ação de cobrança de benefício do 

seguro obrigatório DPVAT c/c indenização por danos morais em face de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos devidamente 

qualificados, objetivando a indenização referente ao seguro obrigatório 

por invalidez permanente, ao argumento que foi vítima de acidente 

automobilístico em 13 de março de 2019, o que resultou na incapacidade 

parcial permanente. A parte autora foi submetida a exame pericial na 

Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva, necessidade de adequação do valor 

da causa, inépcia da inicial por ausência de documentos e falta de 

interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo. No mérito, 

defende a inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a 

lesão sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a 

necessidade da realização da prova pericial. Postula, que caso seja 

condenada ao pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção 

da invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os honorários 

advocatícios. A parte autora apresentou impugnação à contestação. É o 

relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório DPVAT c/c indenização por danos morais ajuizada por 

STEFANI APARECIDA SOUZA ALVES em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Preliminares A seguradora ré alegou a 

preliminar de falta de interesse de agir ante a ausência do prévio 

requerimento administrativo. Contudo, a parte autora trouxe aos autos 

diversos documentos que comprovam que a ré, por inúmeras vezes, 

impôs obstáculos ao protocolo dos requerimentos administrativos dos 

segurados, de sorte que resta configurado o interesse de agir da parte 

autora. Com estas considerações, rejeito a preliminar suscitada. 

Igualmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que todas 

as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras 

são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro 

obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não havendo que se falar em 

responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 93075/2013). 

Outrossim, rejeito a preliminar de inépcia da inicial por ausência de 

documentos indispensáveis ao processamento da demanda, uma vez que 

os números da cédula de identidade e do cadastro de pessoas físicas da 

demandante foram informados na exordial, bem como juntados ao ID 

22254926. Da mesma forma, o município e a Unidade da Federação onde 

ocorreu o sinistro foram devidamente informados na lavratura da certidão 

de ocorrência juntado ao ID 22254929 Por fim, rejeito a tese de 

inadequação do valor da causa, eis que em ações de cobrança de seguro 

obrigatório - DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que faz jus 

após se submeter à perícia, motivo pelo qual, assim como ocorre nas 

demandas em que se busca indenização por dano moral, a quantia 

requerida na exordial é meramente estimativa. Quanto a alegação de 

ausência de informações sobre o veículo envolvido no sinistro, o E. TJMT 

já firmou o entendimento de que "A AUSÊNCIA de DADOS, na petição 

inicial, acerca do VEÍCULO envolvido no acidente de trânsito não 

caracteriza prejuízo à defesa da seguradora ré, mormente para averiguar 

se houve ou não o recolhimento do seguro DPVAT, uma vez que a falta de 

pagamento do prêmio relativo ao seguro obrigatório não é motivo para a 

recusa do pagamento da indenização (Súmula 257/STJ). (N.U 

0018306-23.2014.8.11.0041, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2016, Publicado no DJE 

06/06/2016)." Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a 

produção de outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos 

autos foi realizada com a anuência das partes e é prova técnica 

conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de 

regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da 

ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. A certidão de ocorrência apresentada pela autora 

é suficiente para comprovar a ocorrência do sinistro, uma vez que fora 

lavrado pela equipe que se locomoveu ao local do fato, havendo, inclusive, 

descrição das circunstâncias da vítima. Portanto, não há indícios da 

inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão no ombro esquerdo computada em 75% (ID 25331045). Neste caso, 

para a perda de mobilidade do ombro o percentual é de 25%. Dessa forma, 

75% de 25% corresponde a 18,75%, devendo o pagamento da 

indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a 

incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A 

indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 

6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. 

Deste modo, a indenização deve corresponder a 18,75% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. A parte autora pugna, também, pela condenação da ré a 

indenização por dano moral sustentando ter sofrido prejuízos. É certo que 

o dano moral em alguns casos pode ser presumido. Neste, é evidente que 

não. Para a condenação de alguém ao pagamento de dano moral são 

necessários os pressupostos da responsabilidade civil: o dano – 

especialmente, a ocorrência a ofensa de algum direito de personalidade do 

sujeito, eis que inerente à pessoa humana, intransmissíveis irrenunciáveis 

-, a culpa do agente e o nexo de causalidade. É indispensável para a 

caraterização do dano moral que o ato apontado como ofensivo seja 

suficiente a causar prejuízo. No caso em tela, tenho que não restaram 

caracterizados os danos morais, já que a parte autora não comprovou que 

teve abalo em algum dos atributos da sua personalidade em função do 

ocorrido. Nesse sentido o entendimento do E. TJMT no julgamento do 

recurso de apelação n. 1037055-32.2018.8.11.0041. Diante do exposto, o 

pedido de indenização por dano moral não merece ser acolhido. Posto isto, 

nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente 

com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por STEFANI 

APARECIDA SOUZA ALVES em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA, para condenar a ré a pagar à parte autora a título de 

indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 2.531,25 (dois 

mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), devidamente 

corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção 

monetária da data do evento danoso. Pela sucumbência, condeno a 

seguradora ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além 

de honorários advocatícios, que fixo em R$ 950,00 (art. 85, § 8º do CPC). 
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Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central 

de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019104-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDEVANI GONCALVES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1019104-25.2018.8.11.0041 SENTENÇA EDEVANI 

GONCALVES DE ARAUJO propôs ação de cobrança de benefício do 

seguro obrigatório DPVAT em face de SEGURADORA LÍDER, ambos 

devidamente qualificados, objetivando a indenização referente ao seguro 

obrigatório por invalidez permanente, ao argumento que foi vítima de 

acidente automobilístico em 05 de abril de 2018, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. A autora foi submetida a exame pericial 

na Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação arguindo as 

preliminares de falta de interesse de agir pela ausência de requerimento 

administrativo e ausência de laudo do IML. No mérito, defende a 

inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a lesão 

sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a necessidade da 

realização da prova pericial. Postula, que caso seja condenada ao 

pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção da invalidez. 

Impugna os juros, correção monetária e os honorários advocatícios. A 

autora apresentou impugnação à contestação. É o relatório. Decido. 

Trata-se de ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT 

ajuizada por EDEVANI GONCALVES DE ARAUJO em face de 

SEGURADORA LÍDER. Preliminares A preliminar de falta de interesse de 

agir sob o argumento de que a autora não realizou o requerimento de 

indenização do seguro obrigatório via administrativa não merece 

prosperar, tendo em vista que a parte juntou aos autos cópia do 

requerimento administrativo. Ademais, a ausência de entrega da 

documentação necessária à regulação do sinistro não impede a resolução 

do feito, em razão da resistência administrativa caracterizada em Juízo 

com a contestação de mérito (TJMT, Ap 35425/2017). Da mesma forma, 

não merece guarida a preliminar de ausência de laudo do IML, vez que o 

referido laudo não se mostra indispensável, podendo ser possível 

comprovar o fato narrado por outros meios, sendo, dessa forma, 

dispensável o laudo do IML (TJMT, Ap 53318/2017). Superadas as 

preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de outras provas, 

eis que a avaliação médica acostada aos autos foi realizada com a 

anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria tratada nos autos 

será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a 

aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 

6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização 

securitária, em caso de morte, invalidez permanente e despesas de 

assistência médica e suplementares, sendo suficiente como prova, a 

demonstração do sinistro e dano dele decorrente. O acidente 

automobilístico está comprovado por meio de boletim de ocorrência e 

prontuário médico. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no 

grau de invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da 

invalidez permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor 

indenizatório. A perícia, realizada por médico perito da Central de 

Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência das partes, concluiu 

que a parte autora possui lesão no membro superior direito computada em 

50% (ID 16732038). Neste caso, para lesão em membros superiores o 

percentual é de 70%. Dessa forma, 50% de 70% corresponde a 35%, 

devendo o pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade da 

lesão. Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever 

de indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 

3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, 

estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o 

caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve corresponder a 35% 

do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por EDEVANI GONCALVES DE ARAUJO em face de 

SEGURADORA LÍDER, para condenar a ré a pagar à parte autora a título 

de indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), devidamente corrigido com 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da 

data do evento danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019991-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLUGMAIS DISTRIBUIDORA - INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSO ATIVO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1019991-43.2017.8.11.0041 Vistos e etc. PLUGMAIS 

DISTRIBUIDORA - INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA pediu 

cumprimento de sentença homologatória em desfavor de PASSO ATIVO 

ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP, vindo antes da citação a formular 

pedido de desistência do feito (ID 30134140). Assim, nos termos do art. 

200, parágrafo único do CPC, homologo a desistência e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fundamento no 

artigo 485, inciso VIII, do mesmo diploma legal. Custas pela exequente. 

Deixo de condená-la nos honorários sucumbenciais, eis que a ré não foi 

citada. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P. 

R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de abril de 2020. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004383-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO ARTUR DE SIQUEIRA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1004383-68.2018.8.11.0041 SENTENÇA MARIO 

ARTUR DE SIQUEIRA E SILVA propôs ação de cobrança de benefício do 

seguro obrigatório DPVAT em face de SEGURADORA LÍDER, ambos 

devidamente qualificados, objetivando a indenização referente ao seguro 

obrigatório por invalidez permanente, ao argumento que foi vítima de 

acidente automobilístico em 21 de dezembro de 2017, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. O autor foi submetido a exame pericial 

na Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação requerendo, 
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preliminarmente, a retificação do polo passivo da demanda e arguindo as 

preliminares de falta de interesse de agir pela ausência de requerimento 

administrativo, pendência documental e comprovante de residência em 

nome de terceiro. No mérito, defende a inexistência de prova da suposta 

invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e 

irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização da prova 

pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que 

seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção 

monetária e os honorários advocatícios. O autor apresentou impugnação à 

contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório DPVAT ajuizada por MARIO ARTUR DE 

SIQUEIRA E SILVA em face de SEGURADORA LÍDER. Retifique-se a 

autuação fazendo constar no polo passivo da demanda a SEGURADORA 

LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A. A preliminar de falta de 

interesse de agir sob o argumento de que o autor não realizou o 

requerimento de indenização do seguro obrigatório via administrativa não 

merece prosperar, tendo em vista que a parte juntou aos autos cópia do 

requerimento administrativo carimbado pela sucursal da seguradora em 

Mato Grosso. Rejeito a preliminar de ausência de pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo por 

ausência de comprovante de residência do autor para fixação do foro, eis 

que, conforme previsto no art. 46 c/c 53, III, “a” do CPC, este tem a 

discricionariedade de escolher o foro para a propositura da ação, seja em 

seu domicilio, ou no domicilio do réu. Superadas as preliminares arguidas e 

sendo despicienda a produção de outras provas, eis que a avaliação 

médica acostada aos autos foi realizada com a anuência das partes e é 

prova técnica conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito 

A lei de regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na 

data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. Não obstante a unilateralidade do boletim de 

ocorrência, os demais documentos apresentados pela parte autora e 

anexados à exordial validam expressamente as informações nele 

contidas, uma vez que seguem o mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas 

de acidente de motocicleta, o que foi devidamente confirmado pelo laudo 

pericial. Portanto, não há indícios da inocorrência do acidente registrado, 

pelo contrário. Superada a necessidade de comprovação da ocorrência 

do fato, resta a demonstração do dano dele decorrente. À medida que o 

laudo pericial foi conclusivo ao indicar o fato narrado como causa 

exclusiva da lesão identificada, não há que se falar em ausência de nexo 

causal. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de 

invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez 

permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A 

perícia, realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação 

desta Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora 

possui lesão no ombro esquerdo computada em 50% (ID 16792048). Neste 

caso, para a perda de mobilidade do ombro o percentual é de 25%. Dessa 

forma, 50% de 25% corresponde a 12,5%, devendo o pagamento da 

indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a 

incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A 

indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 

6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. 

Deste modo, a indenização deve corresponder a 12,5% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 1.687,50 (um mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por MARIO ARTUR DE SIQUEIRA E SILVA em face de 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, para 

condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização do seguro 

obrigatório DPVAT o montante de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta 

e sete reais e cinquenta centavos), devidamente corrigido com juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da data do 

evento danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 950,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036797-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CONCEICAO AHMAD (AUTOR(A))

YUSSEF ALLI AHMAD (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYARA FINOTTI GARCIA OAB - SP373348 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SM EMPREENDIMENTOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT15629-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1036797-56.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação rescisória movida por YUSSEF ALLI AHMAD e MARCIA 

CONCEICAO AHMAD em desfavor de SM EMPREENDIMENTOS LTDA, já 

qualificados nos autos. O feito teve regular tramitação. As partes se 

compuseram e apresentaram os termos do acordo para homologação (ID 

20878056). Os autos vieram conclusos É o relatório. Decido. As partes 

estão devidamente representadas e seus advogados têm poderes para 

transigir. Tratando-se de direito disponível e estando as partes 

devidamente representadas, homologo o acordo para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta decisão, nos termos do art. 487, III, b do CPC. Isento 

de custas remanescentes (art. 90, § 3º do CPC). Honorários na forma 

pactuada. Com a homologação do acordo, este poderá ser executado 

como título judicial em caso de descumprimento. Assim, desnecessária 

sua suspensão. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1024020-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AZEILTO VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1024020-39.2017.8.11.0041 SENTENÇA AZEILTO 

VIEIRA DA SILVA propôs ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório DPVAT em face de SEGURADORA LÍDER, ambos devidamente 

qualificados, objetivando a indenização referente ao seguro obrigatório 

por invalidez permanente, ao argumento que foi vítima de acidente 

automobilístico em 19 de junho de 2017, o que resultou na incapacidade 

parcial permanente. A parte autora foi submetida a exame pericial na 

Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação requerendo, 

preliminarmente, a retificação do polo passivo e arguindo as preliminares 

de falta de interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo 

e comprovante de residência em nome de terceiro. No mérito, defende a 

inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a lesão 

sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a necessidade da 

realização da prova pericial. Postula, que caso seja condenada ao 

pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção da invalidez. 
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Impugna os juros, correção monetária e os honorários advocatícios. A 

parte autora apresentou impugnação à contestação. É o relatório. Decido. 

Trata-se de ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT 

ajuizada por AZEILTO VIEIRA DA SILVA em face de SEGURADORA LÍDER. 

Retifique-se a autuação fazendo constar no polo passivo da demanda a 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A. A 

preliminar de falta de interesse de agir sob o argumento de que a parte 

autora não realizou o requerimento de indenização do seguro obrigatório 

via administrativa não merece prosperar, tendo em vista que a parte juntou 

aos autos cópia do requerimento administrativo. Igualmente, rejeito a 

preliminar de ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo por ausência de 

comprovante de residência da parte autora para fixação do foro, eis que, 

conforme previsto no art. 46 c/c 53, III, “a” do CPC, esta tem a 

discricionariedade de escolher o foro para a propositura da ação, seja em 

seu domicilio, ou no domicilio do réu. Superadas as preliminares arguidas e 

sendo despicienda a produção de outras provas, eis que a avaliação 

médica acostada aos autos foi realizada com a anuência das partes e é 

prova técnica conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito 

A lei de regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na 

data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência e prontuário médico. Não obstante a 

unilateralidade do boletim de ocorrência, os demais documentos 

apresentados pela parte autora e anexados à exordial validam 

expressamente as informações nele contidas, uma vez que seguem o 

mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de motocicleta, o que 

foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, não há indícios da 

inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão no membro inferior direito computada em 50% (ID 16790899). Neste 

caso, para lesão em membros inferiores o percentual é de 70%. Dessa 

forma, 50% de 70% corresponde a 35%, devendo o pagamento da 

indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a 

incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A 

indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 

6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. 

Deste modo, a indenização deve corresponder a 35% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” 

Relativo à correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por AZEILTO VIEIRA DA 

SILVA em face de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S/A, para condenar a ré a pagar à parte autora a título de 

indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), devidamente corrigido com 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da 

data do evento danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019840-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO ALVES DA PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1019840-77.2017.8.11.0041 SENTENÇA LAURO 

ALVES DA PAIXAO propôs ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório DPVAT em face de SEGURADORA LÍDER, ambos devidamente 

qualificados, objetivando a indenização referente ao seguro obrigatório 

por invalidez permanente, ao argumento que foi vítima de acidente 

automobilístico em 10 de dezembro de 2016, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. A parte autora foi submetida a exame 

pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação arguindo a 

preliminar de falta de interesse de agir pela ausência de requerimento 

administrativo. No mérito, defende a inexistência de prova da suposta 

invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e 

irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização da prova 

pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que 

seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção 

monetária e os honorários advocatícios. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de 

cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT ajuizada por LAURO 

ALVES DA PAIXAO em face de SEGURADORA LÍDER. A preliminar de falta 

de interesse de agir sob o argumento de que a parte autora não realizou o 

requerimento de indenização do seguro obrigatório via administrativa não 

merece prosperar, tendo em vista que a parte juntou aos autos cópia do 

requerimento administrativo. Ademais, a ausência de entrega da 

documentação necessária à regulação do sinistro não impede a resolução 

do feito, em razão da resistência administrativa caracterizada em Juízo 

com a contestação de mérito (TJMT, Ap 35425/2017). Superadas as 

preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de outras provas, 

eis que a avaliação médica acostada aos autos foi realizada com a 

anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo ao julgamento 

antecipado da lide. A lei de regência da matéria tratada nos autos será 

aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a 

aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 

6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização 

securitária, em caso de morte, invalidez permanente e despesas de 

assistência médica e suplementares, sendo suficiente como prova, a 

demonstração do sinistro e dano dele decorrente. A certidão de 

ocorrência apresentada pela parte autora é suficiente para comprovar a 

ocorrência do sinistro, uma vez que fora lavrado pela equipe que se 

locomoveu ao local do fato, havendo, inclusive, descrição das 

circunstâncias da vítima. Portanto, não há indícios da inocorrência do 

acidente registrado, pelo contrário. Superada a necessidade de 

comprovação da ocorrência do fato, resta a demonstração do dano dele 

decorrente. À medida que o laudo pericial foi conclusivo ao indicar o fato 

narrado como causa exclusiva da lesão identificada, não há que se falar 

em ausência de nexo causal. A indenização do Seguro/DPVAT deve se 

basear no grau de invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo 

expert da invalidez permanente para assegurar à vítima o pagamento do 

valor indenizatório. A perícia, realizada por médico perito da Central de 

Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência das partes, concluiu 

que a parte autora possui lesão no segmento lombar da coluna vertebral 

computada em 50% (ID 16791686). Neste caso, para a perda de 

mobilidade de um segmento da coluna vertebral o percentual é de 25%. 

Dessa forma, 50% de 25% corresponde a 12,5%, devendo o pagamento 

da indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a 

incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A 

indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 

6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, 
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para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. 

Deste modo, a indenização deve corresponder a 12,5% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 1.687,50 (um mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por LAURO ALVES DA PAIXAO em face de SEGURADORA 

LÍDER, para condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização 

do seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 1.687,50 (um mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), devidamente 

corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção 

monetária da data do evento danoso. Pela sucumbência, condeno a 

seguradora ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além 

de honorários advocatícios, que fixo em R$ 950,00 (art. 85, § 8º do CPC). 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central 

de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029199-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEISON ANTONIO DOS REIS VENANCIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIMY SHELITTA PIRES OAB - MT0017565A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1029199-17.2018.8.11.0041 SENTENÇA CLEISON 

ANTONIO DOS REIS VENANCIO propôs ação de cobrança de diferença de 

benefício do seguro obrigatório DPVAT em face de SEGURADORA LÍDER, 

ambos devidamente qualificados, objetivando a indenização referente ao 

seguro obrigatório por invalidez permanente, ao argumento que foi vítima 

de acidente automobilístico em 23 de agosto de 2017, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. A parte autora foi submetida a exame 

pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação arguindo as 

preliminares de carência da ação pelo pagamento administrativo. No 

mérito, defende a improcedência do pedido ante a satisfação da pretensão 

autoral na esfera administrativa, sustentando a necessidade da realização 

da prova pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do 

seguro, que seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os 

juros, correção monetária e os honorários advocatícios. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de 

ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT ajuizada por 

CLEISON ANTONIO DOS REIS VENANCIO em face de SEGURADORA 

LÍDER. Rejeito a preliminar de carência da ação pela falta de interesse de 

agir, sob argumento de que já realizou o pagamento da indenização ao 

autor administrativamente, uma vez que o adimplemento parcial do seguro 

não obsta o pleito judicial do complemento do valor. Superadas as 

preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de outras provas, 

eis que a avaliação médica acostada aos autos foi realizada com a 

anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo ao julgamento 

antecipado da lide. A lei de regência da matéria tratada nos autos será 

aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a 

aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 

6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização 

securitária, em caso de morte, invalidez permanente e despesas de 

assistência médica e suplementares, sendo suficiente como prova, a 

demonstração do sinistro e dano dele decorrente. O acidente 

automobilístico está comprovado por meio de boletim de ocorrência e 

prontuário médico. Não obstante a unilateralidade do boletim de ocorrência, 

os demais documentos apresentados pela parte autora e anexados à 

exordial validam expressamente as informações nele contidas, uma vez 

que seguem o mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de 

motocicleta, o que foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, 

não há indícios da inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. 

Superada a necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão na estrutura torácica computada em 10% e no ombro direito 

computada em 75% (ID 17057137). Neste caso, para lesão na estrutura 

torácica o percentual é de 100%, dessa forma, 10% de 100% 

corresponde a 10%. Já para a perda de mobilidade do ombro o percentual 

é de 25%. Dessa forma, 75% de 25% corresponde a 18,75%. Somando 

as lesões, tem-se o percentual total de 28,75%, devendo o pagamento da 

indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a 

incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A 

indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 

6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. 

Deste modo, a indenização deve corresponder a 28,75% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 3.881,25 (três mil 

oitocentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. No caso, o autor 

recebeu administrativamente a quantia de R$ 2.531,25. Portanto, abatendo 

a quantia recebida o autor faz jus, ainda, ao recebimento de R$ 1.350,00 

(um mil trezentos e cinquenta reais) referente ao sinistro ocorrido em 

23/08/2017. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 

consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo 

à correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por CLEISON ANTONIO 

DOS REIS VENANCIO em face de SEGURADORA LÍDER, para condenar a 

ré a pagar à parte autora a título de indenização do seguro obrigatório 

DPVAT o montante de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais), 

devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

950,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1029654-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELINA ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1029654-79.2018.8.11.0041 SENTENÇA CELINA 

ROSA DA SILVA propôs ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório DPVAT em face de SEGURADORA LÍDER, ambos devidamente 
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qualificados, objetivando a indenização referente ao seguro obrigatório 

por invalidez permanente, ao argumento que foi vítima de acidente 

automobilístico em 24 de fevereiro de 2018, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. A parte autora foi submetida a exame 

pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação 

requerendo, preliminarmente, a retificação do polo passivo e arguindo as 

preliminares de falta de interesse de agir pela ausência de requerimento 

administrativo e comprovante de residência em nome de terceiro. No 

mérito, defende a inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se 

verifica a lesão sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a 

necessidade da realização da prova pericial. Postula, que caso seja 

condenada ao pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção 

da invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os honorários 

advocatícios. A parte autora não apresentou impugnação à contestação. É 

o relatório. Decido. A seguradora ré alegou a preliminar de falta de 

interesse de agir ante a ausência do prévio requerimento administrativo. 

De fato, a não apresentação do prévio pedido administrativo enseja a 

extinção do feito por ausência do interesse de agir. O art. 320 do CPC 

estabelece: “A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação.” Sobre o assunto, Daniel Amorim 

Assumpção Neves leciona: “Documentos indispensáveis à propositura da 

demanda são aqueles cuja ausência impede o julgamento de mérito da 

demanda, não se confundindo com documentos indispensáveis à vitória 

do autor, ou seja, ao julgamento de procedência de seu pedido. Esses são 

considerados documentos úteis ao autor no objetivo do acolhimento de 

sua pretensão, mas, não sendo indispensáveis à propositura da demanda, 

não impedem sua continuidade tampouco a sua extinção com resolução do 

mérito. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, são indispensáveis à 

propositura da ação os documentos que dizem respeito às condições da 

ação ou a pressupostos processuais, bem como os que se vinculam 

diretamente ao próprio objeto da demanda (STJ, 4ª Turma, REsp. 

1.262.132/SP, rel. Min. Luiz Felipe Salomão, j. 18/11/2014, Dje 

03/02/2015).” (In Novo código de processo civil : comentado artigo por 

artigo. Editora Juspodivum, 2ª Ed. Rev. Atualizada, Salvador. 2017, p. 564). 

Nesta senda, considerando que a parte autora não trouxe aos autos 

comprovante de protocolo do prévio requerimento administrativo da 

indenização pretendida, a extinção do feito por ausência de interesse de 

agir processual é medida que se impõe. Nesse sentido a jurisprudência do 

E. TJMT: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

AUSÊNCIA – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - REPERCUSSÃO 

GERAL RE 631.240 – STF – INAPLICABILIDADE DA REGRA DE 

TRANSIÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 

485, VI DO CPC) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Conforme orientação do STF no REsp 826.867/MA, no qual estabeleceu 

regra de transição para as ações cobranças de indenização do seguro 

DPVAT ajuizadas até 03/09/2014, é possível o requerimento judicial sem 

prévio requerimento administrativo, o que não se aplica ao caso concreto, 

tendo em vista que a propositura do presente feito se deu após o 

julgamento do RE 631240/MG. (N.U 0001497-68.2017.8.11.0035, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA 

GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, 

Publicado no DJE 20/02/2020) Com estas considerações e fundamentos, 

acolho a preliminar de falta de interesse de agir e, via de consequência, 

julgo extinto o feito sem resolução de mérito por manifesta ausência de 

interesse de agir, nos termos dos artigos 320, 330, inciso III c/c art. 485, 

inciso IV do Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais 

pela parte autora, bem como ao pagamento dos honorários de 

sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 

85, § 2º do CPC. No entanto, sendo a mesma beneficiária da Justiça 

Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo 

de cinco anos, conforme dispõe o art. 98, § 3º do CPC. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. 

R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021162-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REDINALVO FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1021162-35.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de embargos de declaração opostos por Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais em face da decisão de ID 28069068, que negou provimento aos 

embargos de declaração opostos pela embargante. A embargante 

sustenta que a decisão possui erro material, diante do erro sistêmico 

ocorrido no PJE e informa que o setor de informática providenciou a 

correção do erro, disponibilizando para visualização o documento juntado 

ao ID 17758115. Assim, pugna pela procedência dos embargos de 

declaração. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. A 

embargante alega que a decisão possui erro material, diante do erro 

sistêmico ocorrido no PJE e informa que o setor de informática 

providenciou a correção do erro, disponibilizando para visualização o 

documento juntado ao ID 17758115. De fato, conforme a informação 

juntada ao ID 29481615, o setor de informática do Tribunal de Justiça 

corrigiu o erro ocorrido de forma a disponibilizar a visualização das razões 

recursais juntadas ao ID 17758115. Desta forma, nos termos do art. 494, II 

do CPC, conheço os embargos por tempestivos e no mérito dou-lhes 

provimento para revogar a decisão de ID 18840797, tornar nula a certidão 

de trânsito em julgado de ID 18914970 e determinar a intimação do 

embargado para contra-arrazoar o recurso de apelação interposto ao ID 

17758115. Intimem-se Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008722-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELLENON VINICIUS DE SIQUEIRA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REU)

MRV ENGENHARIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1008722-70.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação declaratória de ilegalidade de cobrança c/c indenizatória por 

danos materiais e morais c/c pedido de repetição de indébito c/c tutela 

anteciapda movida por HELLENON VINICIUS DE SIQUEIRA RIBEIRO em 

desfavor de MRV ENGENHARIA e outros, já qualificados nos autos. O feito 

teve regular tramitação. As partes se compuseram e apresentaram os 

termos do acordo para homologação (ID 15722350). Os réus 

apresentaram nos autos o comprovante de quitação do acordo (ID 

15954814). Os autos vieram conclusos É o relatório. Decido. As partes 

estão devidamente representadas e seus advogados têm poderes para 

transigir. Tratando-se de direito disponível e estando as partes 

devidamente representadas, homologo o acordo para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta decisão, nos termos do art. 487, III, b do CPC. Isento 

de custas remanescentes, nos termos do artigo 90, §3º do CPC. 

Honorários na forma pactuada. Após o trânsito em julgado, arquive-se 

com baixa na distribuição. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002424-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON ITALO LEITE VIANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SEGURADORA LÍDER (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 16 de abril de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) 

de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011259-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ASSIS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 16 de abril de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023160-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORACI SILVA DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

A. V. F. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 16 de abril de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009784-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILFRAN OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CASTRO DA SILVA OAB - MT22352/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA GUSMAO PINHEIRO OAB - MT13394-O (ADVOGADO(A))

ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA OAB - MT19706-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE, para se 

manifestarem acerca da proposta dos honorários periciais, no prazo de 15 

(quinze) dias, e havendo concordância deposite a ré o valor integral dos 

honorários periciais, conforme determinado. Ademais, INTIMO as partes 

para tomar ciência da perícia designada para o dia 09/06/2020, às 13:30h, 

devendo a parte Autora comparecer no seguinte endereço: Rua Barão de 

Melgaço, nº 2754, Edifício Work Tower, 9º andar, sala 908. Centro. 

Cuiabá-MT, portando documentos e exames para a análise pericial. 

Cuiabá, 16 de abril de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045103-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS JESUINO MARQUES SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando as parte requerida, via DJE, para 

manifestar sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 17 

de abril de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044809-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEYSE PRISCILA ALVES LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando as parte requerida, via DJE, para 

manifestar sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 17 

de abril de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045637-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS JOSE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando as parte requerida, via DJE, para 

manifestar sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 17 

de abril de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052137-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIOMAR ALVES GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))
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RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando as parte requerida, via DJE, para 

manifestar sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 17 

de abril de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044228-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE, para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 17 

de abril de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045923-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VICENTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 17 

de abril de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052124-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANDRADE MARINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando as parte requerida, via DJE, para 

manifestar sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 17 

de abril de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044532-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando as parte requerida, via DJE para 

manifestar sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 17 

de abril de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051832-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE CONCEICAO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando as parte requerida, via DJE, para 

manifestar sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 17 

de abril de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051265-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAMIR DE MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE para 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

17 de abril de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1051646-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMERICO OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 17 

de abril de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051107-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURI RIBEIRO MEDEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE para 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

17 de abril de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1050757-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILMA REGINA MARTINS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT19919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 17 

de abril de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1050757-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILMA REGINA MARTINS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT19919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE para 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

17 de abril de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040372-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE SOGNO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHR ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA OAB - MT12867-O 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA OAB - MT14560-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 17 

de abril de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046877-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DINEI RAMOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE para 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

17 de abril de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046718-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA PLACIDO DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte requerida, via DJE, para 

manifestar acerca da petição retro e requerer o que entender de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 17 de abril de 2020, Assinado 

Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032497-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELLYS MAX DA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 17 

de abril de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040648-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON GONCALVES MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE para 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

17 de abril de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1046388-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE ARAUJO CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 17 

de abril de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1046388-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE ARAUJO CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando as parte requerida, via DJE, para 

manifestar sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 17 

de abril de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029866-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ANCELMO CAMPOS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando as parte requerida, via DJE para 

manifestar sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 17 

de abril de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1046934-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIENE DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 17 

de abril de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047795-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ROMAO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE para 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

17 de abril de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003148-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA RUBIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE para tomar 

ciência da perícia designada para o dia 14/06/2020, às 10:30 horas, 

devendo a parte Autora comparecer no seguinte endereço: Rua Barão de 

Melgaço, nº 2754, Edifício Work Tower, 9º andar, sala 908, Centro, Cuiabá 

- MT. O perito solicita que a parte compareça sozinho ou se estritamente 

necessário com um acompanhante, evitando aglomeração, utilizando 

máscara própria, devendo toda a documentação médico-legal estar 

disponível nos autos. Cuiabá, 17 de abril de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046522-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WERDER LUIS MARQUES SOLANO ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA OAB - MT24395-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROMAS GODINHO (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Tendo em vista que a parte requerida foi devidamente citada, porém não 

apresentou defesa, decreto-lhe a revelia, nos termos do art. 344, do CPC. 

Em prosseguimento, constata-se tratar aqui de processo sem questões 

processuais a serem enfrentadas nesta fase e que comporta o julgamento 

antecipado do mérito por não haver a necessidade de outras provas para 

o desate da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. 

Todavia, tendo em vista que a parte autora pugna pela produção de outras 

provas, determino seja intimada para assim se pronunciar, no prazo de 15 

(quinze) dias, justificando, fundamentadamente, a necessidade da dilação 

probatória. Decorrido em branco o prazo ou havendo pedido de julgamento 

antecipado, inclua-se o processo na ordem cronológica de julgamentos, 

nos moldes do art. 12, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016841-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). 
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Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, "in verbis": “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016907-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIVINA VIRGINIA LADISLAU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, "in verbis": “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016859-70.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE EZIDIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, "in verbis": “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016941-04.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAVIO CLAYTON FARIAS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 
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antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Intimem-se e 

cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016882-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAIANA ROSANETE SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Intimem-se e 

cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010624-87.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELICIO RIBEIRO DE NOVAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 10:00 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 17 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010624-87.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELICIO RIBEIRO DE NOVAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 10:00 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 17 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025243-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIAO PEREIRA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 10:15 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 17 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025243-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIAO PEREIRA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 10:15 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 17 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013302-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. C. S. (AUTOR)

VANIA SILVA CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 10:30 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 17 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013302-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. C. S. (AUTOR)

VANIA SILVA CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)
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Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 10:30 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 17 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013401-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDALVA ROSA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 10:45 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 17 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013401-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDALVA ROSA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 10:45 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 17 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013279-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRYOS DA CRUZ LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 11:00 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 17 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013279-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRYOS DA CRUZ LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 11:00 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 17 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013382-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA APARECIDA DE SOUZA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 11:15 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 17 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013382-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA APARECIDA DE SOUZA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 11:15 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 17 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013552-11.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNE FERNANDO MARCUS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 11:30 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 17 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013552-11.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNE FERNANDO MARCUS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 11:30 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 17 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013566-92.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAISON HENRIQUE SALOMAO (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 11:45 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 17 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013566-92.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAISON HENRIQUE SALOMAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 11:45 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 17 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013560-85.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON ANDREY DA SILVA AMARAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 12:00 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 17 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013560-85.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON ANDREY DA SILVA AMARAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 12:00 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 17 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013672-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDILEUSA MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 12:15 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 17 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013672-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDILEUSA MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 12:15 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 17 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013854-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR ALVES DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 12:30 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 17 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013854-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR ALVES DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 12:30 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 17 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013727-05.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO ELIAS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 12:45 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 17 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013727-05.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO ELIAS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 12:45 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 17 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013814-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO JOSE DA SILVA BRUM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 13:00 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 17 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013814-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO JOSE DA SILVA BRUM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 13:00 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 17 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013783-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DE SOUZA TORRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 13:15 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 17 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013783-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DE SOUZA TORRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 13:15 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 17 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022444-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE KABBAD (AUTOR(A))

SAO MIGUEL AR CONDICIONADO LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA OAB - MT14500-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCALIZA RENT A CAR SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA ANELYSE MENDONCA MARGARIDA OAB - MG153019 

(ADVOGADO(A))

CAMILA CEOLIN LIMA OAB - MG152308 (ADVOGADO(A))

 

Infere-se da peça do Id 31244153 que a autora São Miguel Ar 

Condicionado LTDA foi surpreendida com notificação do SERASA, 

apontando que o débito em questão seria anotado na sua base de dados. 

Em decisão inaugural proferida por este Juízo no Id 21886647 foi 

concedida tutela provisória de urgência, determinando à ré a suspensão 

da cobrança referente ao contrato n. CGRA 15622, bem como que se 

abstivesse de negativar o nome da empresa/autora nos Órgãos de 

Proteção ao Crédito quanto ao débito discutido nos autos, o que foi 

atendido pela empresa, segundo se infere da peça do Id 24169049, em 

setembro de 2019. Contudo, recentemente, contrariando a decisão deste 

juízo, a empresa ré ameaça nova negativação (Id 31244154). Assim, 

defiro o pleito, ordenando seja intimada a ré para que cumpra a decisão 

liminar deste juízo, abstendo-se de negativar o nome da parte autora 

perante os Órgãos de Proteção ao Crédito pela dívida discutida neste 

processo, excluindo, assim, o mencionado apontamento, ficando, desde 

já, elevada a multa diária aplicada para R$ 500,00 (quinhentos reais). 

Oficie-se ao SERASA para exclusão do referido apontamento. Intimem-se 

e cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013942-78.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLIMPIO DA SILVA LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 13:30 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 17 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013942-78.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLIMPIO DA SILVA LOPES (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 13:30 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 17 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015253-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO OAB - MT21536-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. N. 7. (EXECUTADO)

S. G. B. F. (EXECUTADO)

B. R. M. D. S. -. M. (EXECUTADO)

J. M. N. (EXECUTADO)

 

Cuida-se de execução de título extrajudicial proposta por Atacadão S/A 

em face de TUTANO DISTRIBUIDORA LTDA, SEBASTIÃO GONÇALO 

BENEDITO FONTES, JM NETO EIRELLI e JEFFERSON MATHEUS NETO, na 

qual se quer tutela provisória de urgência de cautelar de arresto de 

mercadorias existentes no estabelecimento da executada Tutano 

Distribuidora Ltda e do empresário Sebastião Gonçalo Benedito Fontes, 

mediante oferecimento de caução, de tantas quantas bastem para 

satisfação da dívida de R$ 55.932,50 (cinquenta e cinco mil, novecentos e 

trinta e dois reais e cinquenta centavos). A exequente afirma que fortes 

são os indícios de que os executados montaram estratégia de fraudar 

credores, na medida em que compraram mercadorias com um CNPJ 

diferente e utilizaram outra estrutura física para comercializar os mesmos 

produtos, com sucessão irregular, enfatizando que os sócios das 

empresas são responsáveis pela criação de manobras fraudulentas, 

envolvendo estabelecimentos empresariais com o único objetivo de burlar 

a lei e frustrar credores. É o relatório. Decido. Para a concessão da tutela 

provisória de urgência de natureza cautelar de arresto, nos termos dos 

arts. 300 e 301 do CPC, é imprescindível a comprovação de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito invocado pela exequente, somado ao 

perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Neste sentido, a 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR - 

ARRESTO - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - AUSÊNCIA - ARRESTO 

EXECUTIVO - ART. 830 DO CPC - PRÉVIA TENTATIVA DE CITAÇÃO - 

NECESSIDADE. Nos termos do art. 300, caput e 301 do CPC, a tutela de 

urgência cautelar será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do 

processo e pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento 

de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra 

medida idônea para asseguração do direito. Incabível a concessão da 

tutela cautelar de arresto se não demonstrada a existência ao menos de 

indícios de que o executado esteja insolvente, ou na iminência de se tornar 

insolvente, ou de estar dilapidando seu patrimônio, pois ausente o risco ao 

resultado útil do processo. Incabível o deferimento do arresto executivo do 

art. 830 do CPC se não houve prévia tentativa de citação do devedor.” 

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.094149-2/001, Rela. Desa 

Valéria Rodrigues Queiroz – 15ª Câmara Cível – j. 13.2.2020 – DJe 

18.2.2020 – destaquei e sublinhei). No caso em exame, apesar de a 

exequente afirmar a existência de “risco iminente” de não receber seu 

crédito com fundamento nos argumentos já mencionados acima, não 

cuidou de juntar qualquer documento que embase sua alegação, a não ser 

os comprovantes dos débitos da presente execução, não demonstrando, 

assim, sequer indícios de que os executados estejam insolventes, ou na 

iminência de se tornarem insolventes, tampouco de que estão dilapidando 

o patrimônio, cumprindo ressaltar não se aplicar aqui as normas do art. 

830 do CPC porque sequer houve tentativa de citação dos devedores. O 

direito da parte de obter o arresto não decorre da simples condição de 

titular de uma obrigação pecuniária, sendo imperioso o preenchimento dos 

requisitos gerais contidos nas medidas cautelares, que não foram 

demonstrados na presente fase processual, cumprindo salientar que a 

prestação de caução, por si só, não impõe automaticamente o deferimento 

da medida cautelar. Em face do exposto, indefiro o pedido de tutela 

provisória de urgência de natureza cautelar de arresto e ordeno sejam 

citados os executados para, no prazo de 03 (três) dias, efetuarem o 

pagamento da dívida (art. 829, CPC), acrescida das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa (art. 827, caput, CPC). No caso de integral pagamento no 

prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será automaticamente reduzida 

pela metade (§ 1º, art. 827, CPC). Não efetuado o pagamento no prazo 

assinalado, munido da segunda via do mandado, o meirinho procederá, de 

imediato, à penhora de bens, a sua avaliação e o seu depósito, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando-se, na mesma oportunidade, a 

parte executada, devendo ser juntado aos o mandado e a respectiva 

certidão, quando começará a fluir o prazo de 15 (quinze) dias para a 

oposição de embargos, independentemente de penhora, depósito e 

caução, esclarecendo que, via de regra, não terão efeito suspensivo (art. 

919, caput, CPC). O mandado de citação, penhora, avaliação e depósito 

deverá ser expedido em duas vias, a primeira com o propósito de 

promover a citação da executada e a segunda com o objetivo de promover 

a penhora, avaliação e depósito, caso o débito não seja quitado no prazo 

legal (03 dias). Não sendo localizada a parte devedora, arrestar-lhe-á 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, CPC), 

cabendo ao oficial de justiça, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do 

arresto, procurá-la 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita 

de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013949-70.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS LIMA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 13:45 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 17 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013949-70.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS LIMA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 13:45 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 17 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015253-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO OAB - MT21536-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

J. M. N. 7. (EXECUTADO)

S. G. B. F. (EXECUTADO)

B. R. M. D. S. -. M. (EXECUTADO)

J. M. N. (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

efetuar o depósito da diligência do oficial de justiça, no de prazo 05 (cinco) 

dias. RESSALTO QUE, nos termos do art. 5º da PORTARIA-CONJUNTA N. 

249, DE 18 DE MARÇO DE 2020, está suspensa a expedição de mandados 

em processos judiciais em todas as comarcas do Estado, enquanto 

perdurar a situação prevista no art. 1º da referida Portaria, exceto quanto 

às ordens judiciais consideradas urgentes e aquelas cujo cumprimento 

imediato seja considerado pela autoridade judiciária competente 

imprescindível para evitar o perecimento, a ameaça ou a grave lesão a 

direitos, bem como as reputadas indispensáveis ao atendimento dos 

interesses da justiça. Cuiabá, 17 de abril de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013921-05.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS MAURICIO DE AQUINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 14:00 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 17 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013921-05.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS MAURICIO DE AQUINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 14:00 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 17 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016770-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO ALPHAVILLE CUIABA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial, 

cumprindo o disposto no art. 319, do CPC, indicando a parte ré, bem como 

se há interesse ou não na audiência de conciliação, so pena de 

indeferimento, nos moldes do art. 321, do referido instituto processual. No 

mesmo prazo, deverá recolher a despesas de ingresso, sob pena de 

cancelamento da distribuição (art. 290, CPC). Inclua-se o andamento 

12612, conforme Portaria 57/2020 Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013955-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OJASTO FIRMINO PIRES JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 14:15 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 17 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013955-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OJASTO FIRMINO PIRES JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 14:15 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 17 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016921-13.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA MONICA BARROS MULLER COUTINHO OAB - MT15372 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, comprovar o 

preenchimento dos pressupostos legais de concessão da gratuidade da 

justiça, sob pena de indeferimento da pretensão, conforme prevê o art. 99, 

§ 2º, do CPC. Decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1016986-08.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LILIA PINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILLO FERNANDO DE AMORIM OAB - MT17287/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Defiro a gratuidade de justiça (art. 98 do CPC) Ouça-se o representante do 

Ministério Público, nos termos do art. 178, I, do CPC. Após, conclusos. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013659-55.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 10:15 , a ser realizada na 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071822/4/2020 Página 129 de 758



central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 17 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013659-55.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 10:15 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 17 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017135-04.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. V. R. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DIRENE DE MORAES OAB - MT13878-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. P. D. M. P. (REU)

 

Pelo que se observa dos autos, a parte autora ingressou com “Ação de 

Concessão de Benefício Previdenciário c/c pedido de antecipação de 

tutela inaudita altera pars” endereçado a Vara da Fazenda Pública do 

Estado de Mato Grosso desta Comarca, contudo foi distribuído 

erroneamente a este juízo. Assim, determino imediatamente a 

redistribuição da ação a uma das Varas da Fazenda Pública. Cumpra-se e 

intime-se, com urgência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005879-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS MACIEL DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 13:30 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 17 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005879-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS MACIEL DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 13:30 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 17 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005975-79.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. D. S. (AUTOR(A))

SILVANE FREITAS RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 14:00 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 17 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005975-79.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. D. S. (AUTOR(A))

SILVANE FREITAS RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 14:00 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 17 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005997-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MODESTO DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 14:15 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 17 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005997-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MODESTO DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 14:15 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 17 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006056-28.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOEBERT DA SILVA JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 08:00 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 17 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006056-28.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOEBERT DA SILVA JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 08:00 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 17 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000001-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - 010.259.831-22 (REPRESENTANTE)

JUARI JOSE REGIS JUNIOR OAB - MT10435/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

A. B. R., menor, representada pela genitora NATALIA RAMOS BEZERRA 

REGIS, devidamente qualificada nos autos, propôs a presente “Ação de 

Indenização por Danos Morais” em face de GOL LINHAS AÉREAS S/A, 

pessoa jurídica, igualmente qualificada, objetivando, em síntese, ser 

indenizada pelos danos morais sofridos em decorrência da má prestação 

de serviços ofertados pela requerida. Segundo a inicial, a autora, por meio 

de seus genitores, adquiriu passagens aéreas para São Paulo/SP, a fim de 

passar o período de carnaval de 2017, com partida em 26 de fevereiro, às 

10h55min e chegada às 13h55min, sem escalas, e retorno em 2 de março, 

às 14h55min, chegando às 16h21min. Consta que depois de aguardar por 

meia hora na fila e mais 1 hora dentro da aeronave, o voo foi cancelado 

por problemas no radar do avião, cuja espera total foi de cerca de 3 

horas, com atraso de aproximadamente 8 horas até o destino final, falha 

que foi reconhecida pela ré, conforme e-mail oferecendo indenização 

ínfima de R$ 50,00 (cinquenta reais). Relata, ainda, a inicial, que a ré não 

ofereceu nenhum suporte à autora durante o período de espera, tais como 

deslocamento e alimentação, motivo pelo qual, a demandante pede a 

procedência do pleito, com a condenação da ré ao pagamento dos danos 

morais sofridos, no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). A inicial veio 

acompanhada de diversos documentos. Em despacho inaugural foi 

determinada a citação da requerida, bem como a inversão do ônus da 

prova, realizando-se, na sequência, audiência de conciliação que, todavia, 

restou frustrada, tendo em visa a recusa da autora à proposta feita pela 

ré. Em contestação, a ré alega que o cancelamento do voo se deu por 

problemas técnicos constatados na aeronave, sendo que todos os 

passageiros foram devidamente informados acerca disso e acomodados 

no voo seguinte, conforme disponibilidade de vagas. Afirma que não 

houve má-fé em sua conduta, visto que o reparo foi inesperado e 

necessário, a fim de garantir a segurança dos passageiros, de modo que 

não há falar em falha na prestação do serviço, sobretudo porque todo 

suporte devido foi dispensado à menor e sua família. Pede, ao final a 

improcedência do pleito, se insurgindo, ainda, contra a inversão do ônus 

da prova. A peça veio acompanhada de alguns documentos. A autora, em 

impugnação, reitera o pleito inicial. É o relatório. Decido. Conheço 

diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade 

de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. Os fatos descritos pela autora na peça preambular 

referentes ao voo cancelado e ao consequente atraso no embarque são 

incontestes e não merecem maiores delongas, pelo que foram 

devidamente reconhecidos pela ré que se ateve a atribuir o impasse ao 

fato de terem ocorridos problemas técnicos na aeronave, que exigiram 

reparos, o que, no seu ver, configura excludente de responsabilidade civil. 

A própria autora relata na inicial que o cancelamento do voo se deu por 

problemas no radar da aeronave, acarretando, assim, a não decolagem no 

horário previsto, situação que se amolda ao caso fortuito ou força maior 

que, nos termos do art. 393, do Código Civil, diz respeito a fatos 

necessários que não se pode evitar ou impedir, o que, à primeira vista, 

afastaria a responsabilidade da prestadora de serviço. Todavia, como bem 

esclarece Luiz Antônio Rizzatto Nunes[1]: “O risco do fornecedor é 

mesmo integral, tanto que a lei não prevê como excludente do dever de 

indenizar o caso fortuito e a força maior. E, como a norma não estabelece, 

não pode o agente responsável alegar em sua defesa essas duas 

excludentes.” Ainda que não fosse isso, observa-se que a controvérsia 

não reside apenas no atraso do voo em si, mas na falta de suporte 

necessário durante o tempo de espera, já que a passageira permaneceu 

por horas sem receber serviços de alimentação ou de acomodação, fatos 

não desconstituídos na peça defesa, embora tenha a ré alegado que 

cumpriu com as normas contidas na Resolução 141, da Anac, porém sem 

qualquer evidência de que empreendeu esforços para minimizar os 

transtornos sofridos pela autora. Contrário ao afirmado, a conduta da 

requerida violou, sim, as normas contidas na Resolução 141, da ANAC, 

precisamente na Seção II – “Dos Deveres do Transportador em 

Decorrência de Cancelamento de Voo e Interrupção do Serviço”, que 

assim estabelece: “Art. 14. Nos casos de atraso, cancelamento ou 

interrupção de voo, bem como de preterição de passageiro, o 

transportador deverá assegurar ao passageiro que comparecer para 

embarque o direito a receber assistência material. Outrossim, como já 

afirmado acima, independentemente dos motivos que ensejaram o atraso 

e/ou alteração do voo, é certa a responsabilidade civil e objetiva da 

requerida pelos danos ocasionados ao consumidor em razão da má 

prestação de serviço, conforme dispõem os artigos 932, III, e 933, ambos 

do Código Civil. “Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil: 

(...) III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e 

prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele; 

Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, 

ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados 

pelos terceiros ali referidos.” No mesmo rumo, o art. 14 do Código de 

Defesa do Consumidor, assim atribui a responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” (destaque nosso) No mesmo entendimento, Sérgio 

Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil, São 

Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 402, assim disciplina: “O fornecedor de 

serviços, consoante art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços. Trata-se de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo 

aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do 

fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e 

vícios resultantes do empreendimento independentemente de culpa. Este 

dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e se 

segurança, decorrendo a responsabilidade do simples fato de dispor-se 

alguém a realizar atividade de executar determinados serviços. Em suma, 

os riscos do empreendimento correm por conta do fornecedor (de 

produtos e serviços) e não do consumidor. O fornecedor só afasta a sua 

responsabilidade se provar (ônus seu) a ocorrência de uma das causas 

que excluem o próprio nexo causal, enunciadas no § 3º do art. 14 do 

Código de Defesa do Consumidor: inexistência do defeito e culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro.” Nesse sentido, considerando 

que a fornecedora do serviço não logrou êxito na desconstituição dos 

fatos descritos na inicial, sobretudo os danos suportados pela autora e, 

considerando ainda, as circunstâncias nas quais se deram, que 

ultrapassaram a esfera do mero dissabor, resta configurado o dever de 

indenizar, decorrente da própria conduta ilícita da empresa, por falha na 
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prestação de seus serviços. Em caso semelhante, assim vem se 

posicionando os tribunais pátrios: "RESPONSABILIDADE CIVIL – 

Transporte aéreo internacional – Atraso de voo – Alterações de horário e 

paradas não previstas quando da compra das passagens – Chegada ao 

destino que ocorreu quase 5 (cinco) horas depois - Relação de consumo 

– Falta de assistência - Responsabilidade objetiva da companhia aérea - 

Dano moral "in re ipsa" – Valor da indenização mantido em R$ 15.000,00 

(quinze mil reais) - Recurso improvido." (TJSP; Apelação Cível 

1009752-09.2019.8.26.0003 - 23ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional 

III - Jabaquara - 5ª Vara Cível, Rel. J. B. Franco de Godoi, j 3.12.2019, p. 

3.12.2019) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL - TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VOO POR MAIS 

DE 10 HORAS - FALTA DE ATENÇÃO E ATENDIMENTO DOS 

PASSAGEIROS - FALHA NO SERVIÇO PRESTADO - RESPONSABILIDADE 

INAFASTÁVEL - DANO MORAL DEVIDO - VALOR RAZOÁVEL E 

PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - A 

jurisprudência consolidada pelo STJ afirma que a prestação de serviço de 

transporte aéreo constitui relação indubitavelmente consumerista, o que 

importa na incidência do artigo 14 do CDC, culminando com a aplicação da 

responsabilidade civil objetiva. 2 - Na hipótese, foi sustentada a existência 

de excludente de responsabilidade em razão de força maior (mau tempo). 

Porém, o artigo jornalístico utilizado na intenção de comprovar o alegado 

acabou demonstrando que a condição meteorológica interferiu nas 

atividades aéreas por apenas uma hora, não se justificando, desse modo, 

a delongada espera dos passageiros pela finalização de sua viagem por 

mais de 10 (dez) horas e sem que lhes fossem fornecidos apoio e 

informações suficientes. (...)” (N.U 0011459-68.2015.8.11.0041 – Segunda 

Câmara de Direito Privado, Rel. Clarice Claudino da Silva, j. 21.6.2017, p. 

DJE 26.6.2017) Desse modo, uma vez comprovada a responsabilidade da 

requerida de indenizar a autora pelos danos sofridos, resta fixar o valor a 

ser indenizado a título de danos morais, cumprindo destacar que, de 

acordo com a doutrina e a jurisprudência especializada, deve o julgador, 

segundo seu prudente arbítrio, encontrar um valor que compense a 

ofensa moral, buscando o equilíbrio entre a dor, o sofrimento ou a 

humilhação experimentada e as condições econômicas do ofensor e do 

ofendido. Assim, considerando as circunstâncias em que se deram os 

fatos, as condições econômicas da requerente e a da empresa aérea, 

atento, ainda, ao caráter pedagógico da condenação em casos como o 

visualizado aqui, que implica em censurar e coibir falhas na prestação de 

serviço aéreo e, por outro lado, do vitimado, em decorrência dessa falha, 

mostra-se justo arbitrar a verba indenizatória a título de dano moral em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), dentro, portanto dos parâmetros visualizados 

acima. Pelo exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial, afim 

de condenar a requerida a pagar à autora, a título de danos morais, a 

quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que deverá ser corrigida 

monetariamente, a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE 

(Súmula 362, STJ), com juros de mora de 1% a.m., contados do evento 

danoso (Súmula 54, STJ). Declaro extinto o processo com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno, 

ainda, a ré, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos 

reais), nos termos do § 8º, do art. 85 do CPC, dado o pequeno valor do 

proveito econômico obtido, levando-se em conta a natureza da demanda, 

que não é tida como de maior complexidade, o bom trabalho 

desempenhado pelos advogados e o razoável tempo exigido para o seu 

serviço. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado pela 

Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, 

executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de 

apelação e apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à 

instância superior para os devidos fins. P. I. C. [1] NUNES, Luiz Antônio 

Rizzatto Nunes, “Comentários ao Código de Defesa do Consumidor”: 

editora Saraiva, 2000, p.169

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006116-98.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLY GOMES CAMPOS CINTRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 08:15 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 17 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006116-98.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLY GOMES CAMPOS CINTRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 08:15 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 17 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 790361 Nr: 44407-68.2012.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSNI FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADY TRINDADE FILHO, ADY TRINDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADI PEDROSA DE ALMEIDA - 

OAB:7951/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ante todo o exposto, julgo procedentes os pedidos formulados pelo autor 

na Ação de Despejo c/c Cobrança e Reintegração de Posse, condenando 

os réus ao pagamento do valor de R$ 15.400,00 (quinze mil e 

quatrocentos reais), a título de aluguel, mais R$ 550,65 (quinhentos e 

cinquenta reais e sessenta e cinco centavos) de IPTU, R$ 306,55 

(trezentos e seis reais e cinquenta e cinco centavos) de água, R$ 353,06 

(trezentos e cinquenta e três reais e seis centavos) de energia elétrica e 

R$ 568,40 (quinhentos e sessenta e oito reais) de despesas na reparação 

do imóvel, tudo devidamente atualizado pelo índice INPC/IBGE, mais juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.Condeno os 

réus ao pagamento das despesas processuais e dos honorários 

advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, considerando a 

natureza da causa e o tempo de dedicação profissional.Declaro, por 

sentença, extinto o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 

487, I, do Código de Processo Civil.P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 843892 Nr: 47765-07.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIA SUELY DUNIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNCEF - FUNDAÇÃO DOS ECONOMIARIOS 

FEDERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ANDRE RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11985-SC

 Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado na Ação Ordinária 

de Diferenças de Complementação de Aposentadoria proposta por Lídia 

Suely Diniz em face da FUNCEF – Fundação dos Economiários Federais e 

condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos 
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honorários advocatícios, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos 

termos do art. 85, § 2º c/c § 8º, do Código de Processo Civil, considerando 

a natureza e a importância da causa e o trabalho profissional realizado, 

sobrestando, contudo, a exigibilidade da obrigação, com fulcro no art. 98, 

§ 3º, do mesmo diploma legal.Declaro, por consequência, extinto o 

processo com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de 

Processo Civil.Após o trânsito em julgado, dê-se baixa, anote-se e 

arquive-se. P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 846750 Nr: 50339-03.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR ZEFERINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNCEF - FUNDAÇÃO DOS ECONOMIARIOS 

FEDERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT, TOMAS DE AQUINO SILVEIRA 

BOAVENTURA - OAB:3565-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ANDRÉ RITZMAN DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/SC 11.985

 Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado na Ação Ordinária 

de Diferenças de Complementação de Aposentadoria proposta por Valmir 

Zeferino da Silva em face da FUNCEF – Fundação dos Economiários 

Federais e condeno a parte autora ao pagamento das despesas 

processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 2º c/c § 8º, do Código de 

Processo Civil, considerando a natureza e a importância da causa e o 

trabalho profissional realizado, sobrestando, contudo, a exigibilidade da 

obrigação, com fulcro no art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.Declaro, por 

consequência, extinto o processo com resolução do mérito, nos moldes do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, dê-se 

baixa, anote-se e arquive-se. P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 864444 Nr: 5190-47.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORÇA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE ANTONIO DANTAS SILVA 

- OAB:255.381-A/SP, MICKAEL OSVALDO RAMALHO - 

OAB:314.222/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 Ante o exposto, por conta da ausência de prova no nexo causal 

necessário à indenização pleiteada, julgo improcedente o pedido formulado 

na Ação de Ressarcimento de Danos proposta por Tokio Marine Brasil 

Seguradora S/A em face de Força Transportes e Logística Ltda e condeno 

a autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado 

da causa, com fundamento no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, 

considerando a importância e o valor da demanda.Declaro extinto o 

processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 921106 Nr: 44079-70.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VINICIUS A IVOGLO TRANSPORTES ME, VINICIUS 

AMADOR IVOGLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO EURIS BOTON, SUL AMERICA 

NACIONAL SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LIGIA TEIXEIRA 

CONCEIÇÃO CORREA - OAB:20.311, JANAINA PEDROSO DIAS DE 

ALMEIDA - OAB:6910/MT, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - 

OAB:OAB/MT 3844

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT, FERNANDO EMILIO GARCIA DE 

MORAES CHAGAS - OAB:16605 OAB/MT, ROBERTO MENDES DIAS - 

OAB:115433

 Ante o exposto, por conta da ausência de prova no nexo causal 

necessário à indenização pleiteada, julgo improcedente o pedido formulado 

na Ação de Reparação de Danos Materiais proposta por Vinicius A Ivoglo 

Transportes – ME em face de Antonio Euris Boton e condeno a autora ao 

pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com 

fundamento no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando a 

importância e o valor da demanda.Diante do resultado da lide principal, fica 

prejudicado o exame da lide secundária. Condeno, assim, o réu 

denunciante ao pagamento, em favor da empresa denunciada, das 

despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em R$ 

1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC, 

considerando a natureza e a importância da causa, tudo em conformidade 

com o disposto no art. 129 do CPC. Declaro extinto o processo com 

resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1090803 Nr: 6467-30.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMO PEAGUDO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON LUIS DE CAMPOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE DA SILVA 

CAMBARÁ - OAB:3.290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANNYELY MESSIAS DE 

SOUZA - OAB:24750/O, DÉBHORA RENATA NUNES RODRIGUES - 

OAB:22.209/O

 Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado na Ação de 

Resolução Contratual proposta por Vilmo Peagudo de Freitas em face de 

Jefferson Luis de Campos Silva, condenando o autor ao pagamento das 

despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% 

sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2º, do 

Código de Processo Civil, considerando o valor da demanda, e declaro 

extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil.Publique-se.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1160024 Nr: 35942-31.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA QUALIT, EDSON VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPE PORTAL DOS IMIGRANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEMERSON LEITE DE SOUZA. - 

OAB:20.626/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA REGINA SOUZA - 

OAB:14947

 Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na 

Ação de Cobrança proposta pela Construtora Qualit em face da SPE Portal 

dos Imigrantes, a fim de condenar a ré ao pagamento de R$ 3.092,04 (três 

mil e noventa e dois reais e quatro centavos), mais juros de 1% (um por 

cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir da 

citação.Condeno a autora, com fundamento no art. 86, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, ao pagamento das despesas processuais e 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da condenação, considerando a importância da causa e o tempo e zelo 

profissionais, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil.Declaro, por fim, extinto o processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1185570 Nr: 45739-31.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO VILA ALTA LTDA, TANAKA & CIA LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA P. BIANCARDINI - 

OAB:OAB/MT Nº 5009

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 Ante o exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, 

julgo improcedentes os Embargos à Execução, revogando a decisão que 

ordenou a suspensão da demanda principal e ordenando o seu 

prosseguimento, especialmente por ter resultado prejudicada a exceção 

de pré-executividade manejada naqueles autos 12182-53.2016.811.0041 

(código 1104131), posto que decidida aqui a matéria lá invocada, o que 

deve ser devidamente certificado.Condeno as embargantes ao pagamento 

das despesas e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da execução, com fundamento no art. 85, § 2º, 

do Código de Processo Civil, considerando a importância da causa, assim 

como o zelo profissional e o tempo de dedicação.Declaro, no mais, extinto 

o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, dê-se baixa, anote-se e 

arquive-se.P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1032572 Nr: 37847-08.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIRA NEVES MOREIRA, LUDMILA MOREIRA LARA 

PINTO, THIAGO MOREIRA LARA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁGUAS CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, CHUBB SEGUROS BRASIL S. 

A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO VIEIRA SOUZA - 

OAB:933532/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO JORGE 

BERNARDINI - OAB:242.289SP, DIANARÚ DA SILVA PAIXÃO - 

OAB:10.105/MT

 Julgo procedente a lide secundária, com fundamento no art. 129, caput, 

do Código de Processo Civil, a fim de condenar a ré denunciada a pagar à 

denunciante os valores impostos na condenação por danos materiais e 

danos emergentes, nos limites da apólice contratada, condenando, por 

outro lado, a denunciante, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, 

ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios 

da lide secundária, que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento 

no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, levando em conta o zelo e o 

tempo de atuação profissional e a natureza da causa.Declaro extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de 

Processo Civil.Publique-se. Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 1035907 Nr: 39556-78.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUCINO QUEIROS JUNIOR, FACEBOOK 

SERVIÇOS ON LINE DO BRASIL LTDA - REDE SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15.127/MT, FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - 

OAB:12066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17298-A/MT, FERNANDA FERREIRA - OAB:14341, KADD HAEG 

MACIEL - OAB:9766/MT

 Diante do exposto, declaro extinto o processo sem resolução do mérito, 

com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por verificar a 

ausência do interesse de agir da parte autora, condenando-a ao 

pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento 

no art. 85, § 2º, do CPC, considerando a natureza da causa e o trabalho 

realizado nos autos, sobrestando, contudo, a exigibilidade da obrigação, 

nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.Após o trânsito em julgado, dê-se 

baixa, anote-se e arquive-se.P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1045157 Nr: 43970-22.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS PEREIRA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, CIELO 

ADMINISTRADORA DE CARTÕES S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO AMORIM DE ARRUDA - 

OAB:15634-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO ZUCCA NETO - 

OAB:OAB/SP 154694, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:14.992-A/MT

 Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados 

na Ação de Repetição de Indébito c/c Inexistência de Débito e Danos 

Morais proposta por Rubens Pereira de Freitas em face do Banco 

Bradesco S/A e da Cielo S/A, a fim de confirmar a tutela antecipada, 

concernente à exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao 

crédito referente ao valor de R$ 1.150,03 (um mil, cento e cinquenta reais 

e três centavos), identificados a fl. 41 dos autos; bem como de 

reconhecer a ilegalidade dos descontos “ORPAG”; declarar a inexistência 

do débito no valor de R$ 1.150,03 (um mil, cento e cinquenta reais e três 

centavos), objeto da antecipação da tutela; e ordenar as rés a restituírem 

ao autor, solidariamente, com fulcro no art. 25, § 1º, do CDC, a título de 

reparação de danos pelo pagamento indevido (artigos 876 e 884 do CC e 

14 do CDC) o valor de R$ 18.881,30 (dezoito mil, oitocentos e oitenta e um 

reais e trinta centavos), mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

com fundamento no art. 406 do Código Civil c/c art. 161, § 1º, do Código 

Tributário Nacional, a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a contar da data do efetivo prejuízo 

(Súmula 43 do STJ).Condeno, com fundamento no art. 86, caput, do 

Código de Processo Civil, a parte autora e as rés a suportarem, em igual 

rateio, o pagamento das despesas processuais e dos honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, 

levando em conta o zelo e o tempo de atuação profissional e a natureza 

da causa, sobrestando, contudo, a exigibilidade dessa obrigação em 

relação à parte autora, com fulcro no art. 98, § 3º do CPC, por causa da 

gratuidade da justiça a ela conferida.Declaro, por sentença, extinto o 

processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, dê-se baixa, anote-se e 

arquive-se.P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1166081 Nr: 38408-95.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACPA, JOANY MARCELO ARANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO 

SAÚDE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNALDO REIS DE FARIA SILVA - 

OAB:16.392 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados 

na Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais proposta por Amanda 

Cristina Prates Arantes em face da Sul América Companhia de Seguros 

Saúde, a fim de confirmar a tutela provisória de urgência, deferida e 

cumprida, consistente na obrigação de fazer, ou seja, de proceder à 

cirurgia bariátrica na autora, negando, por outro lado, os danos morais 

pleiteados.Condeno, com fundamento no art. 86, caput, do Código de 

Processo Civil, a parte autora e a ré a suportarem, em igual rateio, o 

pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, levando em conta o 

zelo e o tempo de atuação profissional e a natureza da causa, 

sobrestando, contudo, a exigibilidade dessa obrigação em relação à parte 

autora, com fulcro no art. 98, § 3º do CPC, por causa da gratuidade da 

justiça a ela conferida.Declaro, por sentença, extinto o processo com 

julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 
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Civil.Após o trânsito em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.P. R. I. 

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1040503-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL CORREA MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO SOUZA DE BARROS OAB - GO31153 (ADVOGADO(A))

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUIZARDI JUNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

I Nota-se dos autos que a petição inicial foi indeferida, mas posteriormente, 

por força do juízo de retratação em virtude do recurso de apelação 

interposto pelo autor, a decisão foi revista, impondo-se, assim, o 

prosseguimento normal do feito com a análise do pedido liminar de tutela 

de evidência formulado nesta ação de usucapião, o que ora se passa a 

fazer, assinalando-se que, segundo prevê o art. 311 do Código de 

Processo Civil: “A tutela da evidência será concedida, independentemente 

da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do 

processo, quando: I – focar caracterizado o abuso do direito de defesa ou 

o manifesto propósito protelatório da parte; II – as alegações de fato 

puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III – 

se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental 

adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem 

de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV – a petição 

inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos 

constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de 

gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o 

juiz poderá decidir liminarmente.” Infere-se, do exposto, que somente nas 

situações previstas nos incisos II e III é que se poderá decidir liminarmente, 

que é o que comporta análise nesta se processual, salientando-se, em 

relação ao primeiro (item II), ser possível a concessão da tutela de 

evidência prevista no referido dispositivo quando a pretensão autoral 

estiver de acordo com orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal 

em sede de controle abstrato de constitucionalidade ou com tese prevista 

em súmula dos tribunais, independentemente de caráter vinculante, 

enquanto que o pedido reipersecutório (item III) deve ser fundado em 

prova documental do contrato de depósito e também da mora. Vê-se, 

disso, que a controvérsia estabelecida neste processo não guarda 

relação com julgamento de casos repetitivos ou de súmula vinculante e 

sequer houve na inicial menção de entendimento dos Tribunais Superiores. 

A segunda hipótese, por seu turno (inciso II), é destinada apenas à tutela 

da pretensão que tem como base o contrato de depósito, no qual o 

depositante realiza a entrega da coisa móvel ao depositário, não sendo o 

caso destes autos. Em face do exposto, indefiro o pedido liminar de tutela 

de urgência e determino seja citada a parte ré para, querendo, contestar o 

pleito no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, com a advertência de que a 

ausência de contestação importará em aplicação de revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Citem-se, pessoalmente, com o prazo de quinze 

(15) dias (CPC – Art. 335), os confinantes conhecidos e nominados na 

peça inicial e por edital com o prazo de trinta (30) dias, os interessados 

ausentes incertos e desconhecidos (art. 256). Nomeio, desde já, a douta 

Defensoria Pública Estadual como curadora dos interessados ausentes, 

incertos e desconhecidos. Por via postal, sejam intimados os 

representantes da Fazenda Pública da União, do Estado e do Município, 

para manifestação sobre eventual interesse na causa, encaminhando-se, 

a cada ente, cópia da petição inicial e dos documentos que a instruíram. 

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023138-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE GONZAGA DE QUEIROZ (AUTOR(A))

EUZANIL DE QUEIROZ MOURA DE MENEZES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER DE LIMA SANTOS OAB - MT10669-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT9494-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Não havendo outras questões processuais pendentes de análise e não 

sendo o caso de extinção do processo (art. 354, CPC) ou de julgamento 

antecipado (art. 355 e 356, CPC), por depender a lide de maior dilação 

probatória, dou por saneado o feito e organizado o processo (art. 357, 

CPC), determinando a produção de prova pericial, requerida pela parte ré. 

Para tanto, nomeio, como perito judicial, profissional a ser indicado pela 

empresa Forense Lab, a fim de atestar eventual irregularidade no 

hidrômetro localizado na residência da parte autora, que possa estar 

onerando o consumo, cabendo às partes, em 15 dias, contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito, indicar o assistente 

técnico e formular quesitos art. 465, § 1º, CPC. Deverá o Sr. Perito cumprir 

escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente de 

termo de compromisso (art. 466, CPC), respondendo aos quesitos 

formulados pelas partes, bem como apresentando o laudo correspondente 

na secretaria no prazo máximo de 30 dias após realização da perícia. 

Intime-se a Forense Lab para, no prazo de 10 dias, indicar o profissional, 

devidamente qualificado, apresentar sua proposta de honorários, explicitar 

os critérios que serão utilizados para realização da perícia, esclarecendo 

que a verba honorária deverá ser custeada pela parte ré, que requereu tal 

prova, observada a inversão do ônus da prova. Apresentado o laudo 

correspondente e ouvidas as partes e os eventuais assistentes técnicos 

no prazo comum de 10 dias, conclusos para decisão. Deixo para apreciar 

o pedido de prova oral após a realização da perícia. Cientifique-se o Sr. 

Perito desta nomeação. Cumpra-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012418-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUNICE MOREIRA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609-O (ADVOGADO(A))

HUGO PAGOTTO REIS OAB - MT19573-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Constata-se tratar aqui de processo sem questões processuais a serem 

enfrentadas nesta fase e que comporta o julgamento antecipado do mérito 

por não haver a necessidade de outras provas para o desate da lide, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, impondo-se sua 

inclusão na ordem cronológica de julgamentos. Todavia, tendo em vista 

que as partes pugnam pela produção de outras provas, determino sejam 

intimadas para assim se pronunciarem, no prazo de 15 (quinze) dias, 

justificando, fundamentadamente, a necessidade da dilação probatória. Ao 

final, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015216-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DAVID REINALDO ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO APARECIDO PASSADORE JUNIOR - ME (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Defiro o pedido contido em Id. 30009477, nomeando, como curador 

especial da parte requerida, o Defensor (a) Público (a) que atua perante 

esta vara, que deverá ser cientificado para, querendo, opor embargos 

monitórios, no prazo legal. Decorrido o prazo, conclusos. Intimem-se. 
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Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017121-20.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CERQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON TADEU LAMIM OAB - MT0016012A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Trata-se de “Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de 

Tutela” proposta por Renato Cerqueira em face do Estado de Mato Grosso. 

Verifica-se, pois, que a inicial foi direcionada a uma das varas fazendárias 

de Cuiabá, o que não poderia ser diferente, tendo em vista figurar no polo 

passivo da lide ente público estadual. Portanto, dúvida não há de que este 

juízo carece de competência para processar e julgar o feito, que é de 

competência privativa do Juízo da Fazenda Pública. Assim, declino de 

minha competência, determinando o encaminhamento dos autos a uma das 

Varas de Fazenda Pública desta Comarca, após as providências 

necessárias de costume. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1024902-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELI SOARES VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1024902-30.2019.8.11.0041 - PJE NELI SOARES VIANA, pessoa 

física, qualificado nos autos, propôs “Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e 

Pedido de Tutela Antecipada”, em face de BANCO DO BRASIL S/A, 

pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, pelos fatos e 

fundamentos jurídicos expostos na peça primeira. O pedido veio instruído 

com diversos documentos. Intimada para comprovar o preenchimento dos 

pressupostos legais de concessão da gratuidade da justiça, a parte 

demandante requereu a desistência da ação. É o relatório. Decido. No 

caso em comento, diante da desistência expressada na petição (Id. 

25078859) pela parte autora, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil, homologo o pedido, declarando extinto o feito, sem 

resolução do mérito. Sem custas, nem honorários. Transitada em julgado, 

arquive-se. P. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034433-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAGMAR APARECIDA FRANCESCHINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

gustavo farias saber OAB - MT15959-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRMA VAES (EXECUTADO)

RENATA VAES TEIXEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1034433-43.2019.8.11.0041 - PJE DAGMAR APARECIDA 

FRANCESCHINI GOMES DA SILVA, pessoa física, qualificada nos autos, 

propôs “Ação de Execução de Título Extrajudicial”, em face de RENATA 

VAES TEIXEIXA e de sua fiadora a IRMA VAES, pessoas físicas, 

igualmente qualificadas, pelos fatos e fundamentos jurídicos expostos na 

peça primeira. Intimada para comprovar o preenchimento dos 

pressupostos legais de concessão da gratuidade da justiça, a parte 

autora não cumpriu a providência, segundo se infere da certidão Id. 

24984390. Decido. Não tendo a parte autora se manifestado nos autos, 

mesmo devidamente intimada, com fulcro no art. 485, I c/c art. 290 ambos 

do Código de Processo Civil, indefiro a inicial e declaro extinto este feito 

sem resolução do mérito. Sem custas e honorários. Transitada em julgado, 

arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021995-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THELMA VINHA BITTAR TEODORO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO VINHA BITTAR OAB - MT14370-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

THELMA VINHA VITTAR TEODORO, devidamente qualificada nos autos, 

propôs a presente “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais” 

em face de TAM LINHAS AÉREAS S/A, pessoa jurídica, igualmente 

qualificada, objetivando, em síntese, ser indenizado pelos danos morais e 

materiais sofridos em decorrência da má prestação de serviços ofertados 

pela requerida. Relata que em 2012 adquiriu passagens aéreas juntos com 

seus familiares com destino a Buenos Aires – Argentina, com conexão em 

São Paulo, cujo embarque estava previsto para o dia 4 de abril, às 

4h15min, com intervalo de 1 hora e 20 minutos em conexão. Conta que a 

ré previu um atraso de 4 horas e 45 minutos que, na realidade, foi de 

quase 8 horas, sem qualquer suporte da empresa, tendo perdido um dia 

de estadia na cidade de destino, em vista do cansaço físico e psicológico 

sofrido durante a espera, na madrugada, que a impediu de aproveitar o 

primeiro dia da viagem. Por tais motivos, alegando ter sofrido prejuízo de 

ordem material e moral, pede a procedência do pleito, com a condenação 

da ré ao ressarcimento desses danos. A inicial veio acompanhada de 

diversos documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação da 

requerida, bem como a inversão do ônus da prova, realizando-se, na 

sequência, audiência de conciliação que, todavia, restou frustrada. Em 

contestação, a ré sustenta, em preliminar, a prescrição do direito, tendo 

em vista que o contrato de transporte aéreo ocorreu em 2.4.2013, depois 

de já decorrido o prazo prescricional de 2 (dois) anos, sustentando, no 

mérito, que o atraso no voo ocorreu por motivos de más condições 

climáticas no aeroporto de Guarulhos na data aprazada, conforme orienta 

o art. 19, da Lei n. 7.565/86. Afirma não haver prova do nexo causal entre 

a conduta da empresa aérea e eventual dano sofrido pela autora, ou de 

qualquer evento que tenha lhe causado aborrecimento por conta do atraso 

e refuta a pretensão indenizatória. Pede, ao final, a improcedência do 

pleito, se insurgindo, ainda, contra a inversão do ônus da prova. A peça 

veio acompanhada de alguns documentos. A autora, em impugnação, 

reitera o pleito inicial. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de outras 

provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Inicialmente, 

sobre a prejudicial de mérito sustentada, impõe-se assinalar que, 

diferentemente do sustentado pela ré, em razão na nítida relação de 

consumo havida entre as partes, em se tratando de pretensão de 

indenização por fato de serviço de transporte aéreo, o prazo prescricional 

aplicável é aquele previsto do art. 27, do Código de Defesa do 

Consumidor, de 5 anos, portanto. Desse modo, não há se falar em 

prescrição, pois a ação foi ajuizada em 2.12.2016, muito antes do decurso 

do prazo acima. Fica, portanto, afastada a prejudicial. Quanto ao mérito, 

assinale-se que os fatos descritos pela autora na peça preambular são 

incontestes, segundo se infere dos bilhetes de viagem e, sobretudo, do 

documento id. 4311939, no qual a própria companhia aérea admite o 

atraso. Some-se a isso a confirmação verificada na peça de defesa, na 

qual a requerida alega que o atraso só ocorreu em decorrência do mau 

tempo, o que, no seu entender, afasta a responsabilidade civil, em razão 

do caso fortuito/força maior. O art. 393, do Código Civil, atribui ao “caso 

fortuito ou força maior” fatos necessários que não se pode evitar ou 

impedir, o que, à primeira vista, afastaria a responsabilidade da prestadora 

de serviço. Apesar de a autora não fazer menção a isso, é fato que 

muitos voos atrasam em decorrência das más condições do tempo, o que 

realmente pode ter motivado a não decolagem no horário previsto. 

Todavia, como bem esclarece Luiz Antônio Rizzatto Nunes[1]: “O risco do 

fornecedor é mesmo integral, tanto que a lei não prevê como excludente 
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do dever de indenizar o caso fortuito e a força maior. E, como a norma não 

estabelece, não pode o agente responsável alegar em sua defesa essas 

duas excludentes.” A controvérsia, no caso em tela, não reside apenas no 

atraso do voo em si, mas na falta de suporte necessário durante o tempo 

de espera, sendo que nos autos não constam provas de que foram 

ofertados à autora serviços de alimentação ou acomodação, fatos não 

questionados na peça defesa, em que a companhia aérea se ateve a 

alegar a ausência de prova dos danos reclamados e a justificar o atraso, 

deixando, assim, de demonstrar que empreendeu esforços para minimizar 

os transtornos sofridos pela autora. A conduta da requerida viola, ainda, a 

despeito do motivo de força maior, as normas contidas na Resolução 141, 

da ANAC, precisamente na Seção II – “Dos Deveres do Transportador em 

Decorrência de Cancelamento de Voo e Interrupção do Serviço”, que 

assim estabelece: “Art. 14. Nos casos de atraso, cancelamento ou 

interrupção de voo, bem como de preterição de passageiro, o 

transportador deverá assegurar ao passageiro que comparecer para 

embarque o direito a receber assistência material. Outrossim, como já 

afirmado acima, independentemente dos motivos que ensejaram o atraso 

e/ou alteração do voo, é certa a responsabilidade civil e objetiva da 

requerida pelos danos ocasionados ao consumidor em razão da má 

prestação de serviço, conforme dispõem os artigos 932, III, e 933, ambos 

do Código Civil. “Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil: 

(...) III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e 

prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele; 

Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, 

ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados 

pelos terceiros ali referidos.” No mesmo rumo, o art. 14 do Código de 

Defesa do Consumidor, assim atribui a responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” (destaque nosso) No mesmo entendimento, Sérgio 

Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil, São 

Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 402, assim disciplina: “O fornecedor de 

serviços, consoante art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços. Trata-se de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo 

aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do 

fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e 

vícios resultantes do empreendimento independentemente de culpa. Este 

dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e se 

segurança, decorrendo a responsabilidade do simples fato de dispor-se 

alguém a realizar atividade de executar determinados serviços. Em suma, 

os riscos do empreendimento correm por conta do fornecedor (de 

produtos e serviços) e não do consumidor. O fornecedor só afasta a sua 

responsabilidade se provar (ônus seu) a ocorrência de uma das causas 

que excluem o próprio nexo causal, enunciadas no § 3º do art. 14 do 

Código de Defesa do Consumidor: inexistência do defeito e culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro.” Nesse sentido, considerando 

que a fornecedora do serviço não logrou êxito na desconstituição dos 

fatos descritos na inicial, sobretudo os danos suportados pela autora e, 

considerando ainda, as circunstâncias nas quais se deram, que 

ultrapassaram a esfera do mero dissabor, resta configurado o dever de 

indenizar, decorrente da própria conduta ilícita da empresa, por falha na 

prestação de seus serviços. Em caso semelhante, assim vem se 

posicionando os tribunais pátrios: "RESPONSABILIDADE CIVIL – 

Transporte aéreo internacional – Atraso de voo – Alterações de horário e 

paradas não previstas quando da compra das passagens – Chegada ao 

destino que ocorreu quase 5 (cinco) horas depois - Relação de consumo 

– Falta de assistência - Responsabilidade objetiva da companhia aérea - 

Dano moral "in re ipsa" – Valor da indenização mantido em R$ 15.000,00 

(quinze mil reais) - Recurso improvido." (TJSP; Apelação Cível 

1009752-09.2019.8.26.0003 - 23ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional 

III - Jabaquara - 5ª Vara Cível, Rel. J. B. Franco de Godoi, j 3.12.2019, p. 

3.12.2019) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL - TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VOO POR MAIS 

DE 10 HORAS - FALTA DE ATENÇÃO E ATENDIMENTO DOS 

PASSAGEIROS - FALHA NO SERVIÇO PRESTADO - RESPONSABILIDADE 

INAFASTÁVEL - DANO MORAL DEVIDO - VALOR RAZOÁVEL E 

PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - A 

jurisprudência consolidada pelo STJ afirma que a prestação de serviço de 

transporte aéreo constitui relação indubitavelmente consumerista, o que 

importa na incidência do artigo 14 do CDC, culminando com a aplicação da 

responsabilidade civil objetiva. 2 - Na hipótese, foi sustentada a existência 

de excludente de responsabilidade em razão de força maior (mau tempo). 

Porém, o artigo jornalístico utilizado na intenção de comprovar o alegado 

acabou demonstrando que a condição meteorológica interferiu nas 

atividades aéreas por apenas uma hora, não se justificando, desse modo, 

a delongada espera dos passageiros pela finalização de sua viagem por 

mais de 10 (dez) horas e sem que lhes fossem fornecidos apoio e 

informações suficientes. (...)” (N.U 0011459-68.2015.8.11.0041 – Segunda 

Câmara de Direito Privado, Rel. Clarice Claudino da Silva, j. 21.6.2017, p. 

DJE 26.6.2017) Desse modo, uma vez comprovada a responsabilidade da 

requerida de indenizar a autora pelos danos sofridos, resta fixar o valor a 

ser indenizado a título de danos morais, cumprindo destacar que, de 

acordo com a doutrina e a jurisprudência especializada, deve o julgador, 

segundo seu prudente arbítrio, encontrar um valor que compense a 

ofensa moral, buscando o equilíbrio entre a dor, o sofrimento ou a 

humilhação experimentada e as condições econômicas do ofensor e do 

ofendido. Assim, considerando as circunstâncias em que se deram os 

fatos, as condições econômicas da requerente e a da empresa aérea, 

atento, ainda, ao caráter pedagógico da condenação em casos como o 

visualizado aqui, que implica em censurar e coibir falhas na prestação de 

serviço aéreo e, por outro lado, do vitimado, em decorrência dessa falha, 

mostra-se justo arbitrar a verba indenizatória a título de dano moral em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), dentro, portanto dos parâmetros visualizados 

acima. Quanto aos danos materiais pretendidos, impõe-se assinalar que 

as verbas pleiteadas pela autora a esse título não se traduzem como 

prejuízo material propriamente dito, a um porque as despesas processuais 

são inerentes à parte sucumbente na lide, segundo porque, a contratação 

de advogado particular é faculdade da parte, cuja relação contratual 

vincula apenas os participantes do negócio jurídico, não servindo como 

embasamento para se pretender o reembolso de honorários. Nesse 

sentido os julgados a seguir transcritos: “A contratação de advogado 

particular, por qualquer das partes litigantes, não é fundamento jurídico 

válido para ensejar reembolso de honorários contratuais, haja vista se 

tratar de ato voluntário do indivíduo, sem haver participação do 

demandado no contrato.” (TJMG – AC 10696140008140001, Rel. José 

Flávio de Almeida, j. 11.3.2020, p. 19.3.2020) “RESPONSABILIDADE CIVIL – 

CONSUMIDOR – NEGATIVAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – PARCIAL REFORMA – DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO MANTIDA – DANOS MATERIAIS 

AFASTADOS – INCABÍVEL IMPOR À PARTE CONTRÁRIA O PAGAMENTO 

DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS DE ADVOGADO DA AUTORA – 

JULGADO DA CORTE ESPECIAL DO S.T.J. – SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. Apelação parcialmente provida.” (TJSP – APL 

10011436420168260319 – 36ª Câmara de Direito Privado, Rel. Jayme 

Queiroz Lopes, j. 27.4.2017) Ainda: “(...) A Corte Especial e a Segunda 

Seção do STJ já se pronunciaram no sentido de ser incabível a 

condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais 

despendidos pela vencedora. Precedentes: EREsp. 1.507.864/RS, Relatora 

Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/4/2016, DJe 

11/5/2016 e EREsp 1.155.527/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 13/6/2012, DJe 28/6/2012). 7. Agravo interno não 

provido.” (AgInt no AREsp 1254623/MG – Quarta Turma, Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, j. 25.6.2019, p. DJe 28.6.2019) “(REsp 1568935/RJ – 

Terceira Turma, , Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 5.4.2016, p. DJe 

13.4.2016)” Nessa toada, não há se falar em condenação da ré em 

ressarcimento de danos materiais. Pelo exposto, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de condenar a 

requerida a pagar à autora, a título de danos morais, a quantia de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), que deverá ser corrigida monetariamente, a 

partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), 

com juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, 

STJ). Declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. Considerando que a autora decaiu 

de parte considerável do pedido, cabe aplicar aqui o disposto no art. 86, 

caput, do CPC, onde se lê que “serão proporcionalmente distribuídas” 

entre os litigantes “as despesas”. Sendo assim, condeno as partes ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, fixados em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos 
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reais), nos termos do § 8º, do art. 85 do CPC, dado o pequeno valor do 

proveito econômico obtido, levando-se em conta a natureza da demanda, 

que não é tida como de maior complexidade, o bom trabalho 

desempenhado pelos advogados e o razoável tempo exigido para o seu 

serviço, a sucumbência deverá ser suportada em igual proporção entre as 

partes. Suspendo, porém a cobrança em relação à autora por ser 

beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3º, CPC). Decorrido o prazo para 

eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista 

dos autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não 

as contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. 

P. I. C. [1] NUNES, Luiz Antônio Rizzatto Nunes, “Comentários ao Código de 

Defesa do Consumidor”: editora Saraiva, 2000, p.169

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007015-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GARDIEL HERKNHOFF SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AKIYOSHI MORAES HAYASHIDA OAB - MT11758-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1007015-04.2017.8.11.0041 – PJE GARDIEL HERKENHOFF 

SOUZA SILVA, qualificado nos autos, propôs “Ação de Cobrança de 

Diferença do Seguro DPVAT com pedido de exibição de documentos” em 

face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de 

direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 

21.9.2014 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua 

incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os documentos 

anexados aos autos. Pede, ainda, sejam os honorários fixados em 20% 

sobre o valor da causa, caso o direito reconhecido não ultrapasse a 

metade do máximo indenizável ou, na forma do § 8º, do art. 85, do CPC. 

Foram anexados documentos. Depois de saneado o processo, decretado 

a revelia da seguradora e ordenado a realização da perícia judicial, a 

autora requereu a desistência da ação. É o relatório. Decido. No caso em 

comento, diante da desistência expressada na petição (Id. 30354737) pela 

parte autora, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, 

homologo o pedido, declarando extinto o feito, sem resolução do mérito. 

Condeno o autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios 

estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, 

nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Contudo, por ser a parte autora 

beneficiária da gratuidade da justiça, suspendo o pagamento até que se 

perca a condição legal de necessitada, nos termos insertos no art. 98 do 

CPC. Transitada em julgado, arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1059114-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SOARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVANDO CRUZ DE CAMPOS OAB - MT23830/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1059114-77.2019.8.11.0041 - PJE JOSÉ SOARES DOS SANTOS, 

qualificado nos autos, propôs “Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada” em face da TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, 

pelos fatos e fundamentos jurídicos expostos na peça primeira. O pedido 

veio instruído com diversos documentos. Em despacho inaugural, foi 

ordenada a intimação da parte autora para se manifestar sobre o fato 

haver outra ação idêntica a esta, distribuída sob número 

1058938-98.2019.8.11.0041, tendo o demandante manifestado pela 

existência da litispendência alegada, em virtude do equívoco na 

distribuição da ação. É o relatório. Decido. Nenhuma é a dúvida, como se 

vê, de que a presente demanda possuir o mesmo pedido, parte e causa de 

pedir da primeira ação distribuída perante a Terceira Vara Cível, que 

atualmente tramita perante o 5º Juizado Especial Cível desta Comarca, fato 

reconhecido pelo autor. De acordo com o art. 337, §§1º, 2º e 3º, do CPC 

“§1º Verifica-se a litispendência ou coisa julgada, quando se reproduz 

ação anteriormente ajuizada. §2º Uma ação é idêntica à outra quando tem 

as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. §3º Há 

litispendência, quando se repete ação, que está em curso; há coisa 

julgada, quando se repete ação que já foi decidida por sentença, de que 

não caiba recurso.” destaquei Assim, restando configurada a 

litispendência apontada, outro caminho não resta senão o seu 

reconhecimento, com a consequente extinção deste feito. Ante o exposto, 

com base no art. 485, V, do CPC, julgo extinto este processo sem 

resolução do mérito. Condeno a parte autora no pagamento das custas 

processuais, porém suspendo a cobrança em razão da gratuidade da 

justiça, que ora defiro. Deixo de condená-la em honorários, tendo em vista 

que o réu sequer foi citado. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Comunique-se ao juízo do 5º Juizado Especial Cível acerca desta decisão. 

P. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000001-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - 010.259.831-22 (REPRESENTANTE)

JUARI JOSE REGIS JUNIOR OAB - MT10435/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

A. B. R., menor, representada pela genitora NATALIA RAMOS BEZERRA 

REGIS, devidamente qualificada nos autos, propôs a presente “Ação de 

Indenização por Danos Morais” em face de GOL LINHAS AÉREAS S/A, 

pessoa jurídica, igualmente qualificada, objetivando, em síntese, ser 

indenizada pelos danos morais sofridos em decorrência da má prestação 

de serviços ofertados pela requerida. Segundo a inicial, a autora, por meio 

de seus genitores, adquiriu passagens aéreas para São Paulo/SP, a fim de 

passar o período de carnaval de 2017, com partida em 26 de fevereiro, às 

10h55min e chegada às 13h55min, sem escalas, e retorno em 2 de março, 

às 14h55min, chegando às 16h21min. Consta que depois de aguardar por 

meia hora na fila e mais 1 hora dentro da aeronave, o voo foi cancelado 

por problemas no radar do avião, cuja espera total foi de cerca de 3 

horas, com atraso de aproximadamente 8 horas até o destino final, falha 

que foi reconhecida pela ré, conforme e-mail oferecendo indenização 

ínfima de R$ 50,00 (cinquenta reais). Relata, ainda, a inicial, que a ré não 

ofereceu nenhum suporte à autora durante o período de espera, tais como 

deslocamento e alimentação, motivo pelo qual, a demandante pede a 

procedência do pleito, com a condenação da ré ao pagamento dos danos 

morais sofridos, no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). A inicial veio 

acompanhada de diversos documentos. Em despacho inaugural foi 

determinada a citação da requerida, bem como a inversão do ônus da 

prova, realizando-se, na sequência, audiência de conciliação que, todavia, 

restou frustrada, tendo em visa a recusa da autora à proposta feita pela 

ré. Em contestação, a ré alega que o cancelamento do voo se deu por 

problemas técnicos constatados na aeronave, sendo que todos os 

passageiros foram devidamente informados acerca disso e acomodados 

no voo seguinte, conforme disponibilidade de vagas. Afirma que não 

houve má-fé em sua conduta, visto que o reparo foi inesperado e 

necessário, a fim de garantir a segurança dos passageiros, de modo que 

não há falar em falha na prestação do serviço, sobretudo porque todo 

suporte devido foi dispensado à menor e sua família. Pede, ao final a 

improcedência do pleito, se insurgindo, ainda, contra a inversão do ônus 

da prova. A peça veio acompanhada de alguns documentos. A autora, em 

impugnação, reitera o pleito inicial. É o relatório. Decido. Conheço 

diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade 

de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. Os fatos descritos pela autora na peça preambular 

referentes ao voo cancelado e ao consequente atraso no embarque são 

incontestes e não merecem maiores delongas, pelo que foram 

devidamente reconhecidos pela ré que se ateve a atribuir o impasse ao 

fato de terem ocorridos problemas técnicos na aeronave, que exigiram 
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reparos, o que, no seu ver, configura excludente de responsabilidade civil. 

A própria autora relata na inicial que o cancelamento do voo se deu por 

problemas no radar da aeronave, acarretando, assim, a não decolagem no 

horário previsto, situação que se amolda ao caso fortuito ou força maior 

que, nos termos do art. 393, do Código Civil, diz respeito a fatos 

necessários que não se pode evitar ou impedir, o que, à primeira vista, 

afastaria a responsabilidade da prestadora de serviço. Todavia, como bem 

esclarece Luiz Antônio Rizzatto Nunes[1]: “O risco do fornecedor é 

mesmo integral, tanto que a lei não prevê como excludente do dever de 

indenizar o caso fortuito e a força maior. E, como a norma não estabelece, 

não pode o agente responsável alegar em sua defesa essas duas 

excludentes.” Ainda que não fosse isso, observa-se que a controvérsia 

não reside apenas no atraso do voo em si, mas na falta de suporte 

necessário durante o tempo de espera, já que a passageira permaneceu 

por horas sem receber serviços de alimentação ou de acomodação, fatos 

não desconstituídos na peça defesa, embora tenha a ré alegado que 

cumpriu com as normas contidas na Resolução 141, da Anac, porém sem 

qualquer evidência de que empreendeu esforços para minimizar os 

transtornos sofridos pela autora. Contrário ao afirmado, a conduta da 

requerida violou, sim, as normas contidas na Resolução 141, da ANAC, 

precisamente na Seção II – “Dos Deveres do Transportador em 

Decorrência de Cancelamento de Voo e Interrupção do Serviço”, que 

assim estabelece: “Art. 14. Nos casos de atraso, cancelamento ou 

interrupção de voo, bem como de preterição de passageiro, o 

transportador deverá assegurar ao passageiro que comparecer para 

embarque o direito a receber assistência material. Outrossim, como já 

afirmado acima, independentemente dos motivos que ensejaram o atraso 

e/ou alteração do voo, é certa a responsabilidade civil e objetiva da 

requerida pelos danos ocasionados ao consumidor em razão da má 

prestação de serviço, conforme dispõem os artigos 932, III, e 933, ambos 

do Código Civil. “Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil: 

(...) III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e 

prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele; 

Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, 

ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados 

pelos terceiros ali referidos.” No mesmo rumo, o art. 14 do Código de 

Defesa do Consumidor, assim atribui a responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” (destaque nosso) No mesmo entendimento, Sérgio 

Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil, São 

Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 402, assim disciplina: “O fornecedor de 

serviços, consoante art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços. Trata-se de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo 

aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do 

fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e 

vícios resultantes do empreendimento independentemente de culpa. Este 

dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e se 

segurança, decorrendo a responsabilidade do simples fato de dispor-se 

alguém a realizar atividade de executar determinados serviços. Em suma, 

os riscos do empreendimento correm por conta do fornecedor (de 

produtos e serviços) e não do consumidor. O fornecedor só afasta a sua 

responsabilidade se provar (ônus seu) a ocorrência de uma das causas 

que excluem o próprio nexo causal, enunciadas no § 3º do art. 14 do 

Código de Defesa do Consumidor: inexistência do defeito e culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro.” Nesse sentido, considerando 

que a fornecedora do serviço não logrou êxito na desconstituição dos 

fatos descritos na inicial, sobretudo os danos suportados pela autora e, 

considerando ainda, as circunstâncias nas quais se deram, que 

ultrapassaram a esfera do mero dissabor, resta configurado o dever de 

indenizar, decorrente da própria conduta ilícita da empresa, por falha na 

prestação de seus serviços. Em caso semelhante, assim vem se 

posicionando os tribunais pátrios: "RESPONSABILIDADE CIVIL – 

Transporte aéreo internacional – Atraso de voo – Alterações de horário e 

paradas não previstas quando da compra das passagens – Chegada ao 

destino que ocorreu quase 5 (cinco) horas depois - Relação de consumo 

– Falta de assistência - Responsabilidade objetiva da companhia aérea - 

Dano moral "in re ipsa" – Valor da indenização mantido em R$ 15.000,00 

(quinze mil reais) - Recurso improvido." (TJSP; Apelação Cível 

1009752-09.2019.8.26.0003 - 23ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional 

III - Jabaquara - 5ª Vara Cível, Rel. J. B. Franco de Godoi, j 3.12.2019, p. 

3.12.2019) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL - TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VOO POR MAIS 

DE 10 HORAS - FALTA DE ATENÇÃO E ATENDIMENTO DOS 

PASSAGEIROS - FALHA NO SERVIÇO PRESTADO - RESPONSABILIDADE 

INAFASTÁVEL - DANO MORAL DEVIDO - VALOR RAZOÁVEL E 

PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - A 

jurisprudência consolidada pelo STJ afirma que a prestação de serviço de 

transporte aéreo constitui relação indubitavelmente consumerista, o que 

importa na incidência do artigo 14 do CDC, culminando com a aplicação da 

responsabilidade civil objetiva. 2 - Na hipótese, foi sustentada a existência 

de excludente de responsabilidade em razão de força maior (mau tempo). 

Porém, o artigo jornalístico utilizado na intenção de comprovar o alegado 

acabou demonstrando que a condição meteorológica interferiu nas 

atividades aéreas por apenas uma hora, não se justificando, desse modo, 

a delongada espera dos passageiros pela finalização de sua viagem por 

mais de 10 (dez) horas e sem que lhes fossem fornecidos apoio e 

informações suficientes. (...)” (N.U 0011459-68.2015.8.11.0041 – Segunda 

Câmara de Direito Privado, Rel. Clarice Claudino da Silva, j. 21.6.2017, p. 

DJE 26.6.2017) Desse modo, uma vez comprovada a responsabilidade da 

requerida de indenizar a autora pelos danos sofridos, resta fixar o valor a 

ser indenizado a título de danos morais, cumprindo destacar que, de 

acordo com a doutrina e a jurisprudência especializada, deve o julgador, 

segundo seu prudente arbítrio, encontrar um valor que compense a 

ofensa moral, buscando o equilíbrio entre a dor, o sofrimento ou a 

humilhação experimentada e as condições econômicas do ofensor e do 

ofendido. Assim, considerando as circunstâncias em que se deram os 

fatos, as condições econômicas da requerente e a da empresa aérea, 

atento, ainda, ao caráter pedagógico da condenação em casos como o 

visualizado aqui, que implica em censurar e coibir falhas na prestação de 

serviço aéreo e, por outro lado, do vitimado, em decorrência dessa falha, 

mostra-se justo arbitrar a verba indenizatória a título de dano moral em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), dentro, portanto dos parâmetros visualizados 

acima. Pelo exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial, afim 

de condenar a requerida a pagar à autora, a título de danos morais, a 

quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que deverá ser corrigida 

monetariamente, a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE 

(Súmula 362, STJ), com juros de mora de 1% a.m., contados do evento 

danoso (Súmula 54, STJ). Declaro extinto o processo com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno, 

ainda, a ré, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos 

reais), nos termos do § 8º, do art. 85 do CPC, dado o pequeno valor do 

proveito econômico obtido, levando-se em conta a natureza da demanda, 

que não é tida como de maior complexidade, o bom trabalho 

desempenhado pelos advogados e o razoável tempo exigido para o seu 

serviço. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado pela 

Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, 

executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de 

apelação e apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à 

instância superior para os devidos fins. P. I. C. [1] NUNES, Luiz Antônio 

Rizzatto Nunes, “Comentários ao Código de Defesa do Consumidor”: 

editora Saraiva, 2000, p.169

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1052002-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA CAMILA FIGUEIREDO SANTOS DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA CAMILA FIGUEIREDO SANTOS DE LIMA OAB - MT21300/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEODETE MARLENE DE SIQUEIRA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1052002-57.2019.8.11.0041 - PJE JULIANA CAMILA FIGUEIREDO 

SANTOS DE LIMA, pessoa física, qualificada nos autos, propôs “Ação de 

Execução”, em face de LEODETE MARLENE DE SIQUEIRA SANTOS, 

pessoa física, igualmente qualificada, pelos fatos e fundamentos jurídicos 
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expostos na peça primeira. O pedido veio instruído com diversos 

documentos. Intimada para recolher as despesas de ingresso da ação, a 

parte demandante requereu a desistência da ação. É o relatório. Decido. 

No caso em comento, diante da desistência expressada na petição (Id. 

27780352) pela parte autora, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil, homologo o pedido, declarando extinto o feito, sem 

resolução do mérito. Sem custas, nem honorários. Transitada em julgado, 

arquive-se. P. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018959-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSEIAS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1018959-32.2019.8.11.0041 - PJE OSEIAS DOS SANTOS, 

qualificado nos autos, propôs “Ação de Cobrança de Seguro DPVAT” em 

face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de 

direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 

05.3.2019 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua 

incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os documentos 

anexados aos autos. Pede, ainda, sejam os honorários fixados em 20% 

sobre o valor da causa, caso o direito reconhecido não ultrapasse a 

metade do máximo indenizável ou, na forma do § 8º, do art. 85, do CPC. 

Foram anexados documentos. Depois de contestado o pleito, foi ordenada 

a intimação da parte autora para se manifestar acerca do interesse do 

prosseguimento da ação, tendo em vista o pedido de desistência requerido 

na peça de Id. 26407856. Na sequência, o demandante pleiteia a 

desistência, informando a existência de outra ação idêntica a esta. 

Intimado para se pronunciar a respeito, a parte requerida foi favorável à 

pretensão, desde que, o autor seja condenado ao pagamento de custas, 

honorários advocatícios e litigância de má-fé. É o relatório. Decido. 

Nenhuma é a dúvida, como se vê, de que a presente demanda possuir o 

mesmo pedido, parte e causa de pedir contido no processo n. 

1018283-84.2019.8.11.0041 que tramita perante este juízo. De acordo com 

o art. 337, §§1º, 2º e 3º, do CPC “§1º Verifica-se a litispendência ou coisa 

julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. §2º Uma ação é 

idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e 

o mesmo pedido. §3º Há litispendência, quando se repete ação, que está 

em curso; há coisa julgada, quando se repete ação que já foi decidida por 

sentença, de que não caiba recurso.” destaquei No caso em exame, a 

parte autora já havia ingressado com ação indenizatória contendo a 

mesma pretensão aqui estampada, distribuída dias antes. Assim, restando 

configurada a litispendência apontada, outro caminho não resta senão o 

seu reconhecimento, com a consequente extinção do feito. No que tange 

ao argumento de que o requerente deverá ser condenado como litigante 

de má-fé impõe-se esclarecer que, para a configuração da litigância de 

má-fé, na hipótese descrita no art. 80, II, do CPC, faz-se necessária a 

presença de elementos que denotem a real intenção do litigante em faltar 

com a verdade, a fim de confundir a parte adversa ou de iludir o julgador, 

para a obtenção de vantagem no processo, situação não verificada nos 

autos. Como se vê, inexistindo a má-fé processual e o prejuízo à parte 

adversa durante a instrução, não há que se falar em litigância de má-fé. 

Ante o exposto, com base no art. 485, V, do CPC, julgo extinto este 

processo sem resolução do mérito. Condeno o autor ao pagamento das 

custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% 

sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2º, do art. 85 do CPC, 

levando-se em conta a natureza da demanda, que não é tida como de 

maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o 

pouco tempo exigido para o seu serviço. Suspendo, porém a cobrança em 

razão da gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, arquive-se. P. I. 

Cumpra-se.

7ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045102-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME BARROS DE OLIVEIRA OAB - MT23664-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº 1045102-92.2018.8.11.0041 (L) Vistos, etc. Visando ao 

saneamento e instrução do feito ou, se for o caso, o julgamento 

antecipado da lide, em atendimento ao disposto nos artigos 9º e 10 do 

CPC, bem como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, 

instituídos pela nova lei adjetiva, intimem-se as partes para em 15(quinze) 

dias, querendo, manifestarem se concordam com o julgamento do 

processo no estado em que se encontra, ou especificarem quais provas 

ainda pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e o que pretendem 

atestar com a prova, de modo a justificar sua adequação, pertinência e 

necessidade (art. 357, II, CPC). Consigno que o silêncio ou o protesto 

genérico por produção de provas serão interpretados como anuência ao 

julgamento antecipado, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005304-56.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA REZENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente vem aos autos 

emendar a inicial, anexando no feito documento que demonstra a alegada 

hipossuficiência, requerendo o prosseguimento do feito. Estando o pedido 

instruído com os documentos indispensáveis, defiro o pedido formulado no 

Id 29768221, para emenda da inicial. Presumindo como verdadeira a 

condição econômica declarada nos autos, até prova em contrário, defiro a 

parte requerente os benefícios da Gratuidade da justiça – art. 99, § 3º do 

CPC. No caso, a parte Autora pretende o reconhecimento da validade do 

pedido administrativo, alegando que a parte Requerida recusou o 

recebimento do requerimento e o fornecimento do protocolo para 

acompanhar o aviso de sinistro e sua regulação, bem como, que a 

Seguradora Requerida também se nega a listar os documentos que foram 

apresentados no momento da tentativa do protocolo do pedido, 

restringindo-se apenas em “recusar” o pedido administrativo. Em que pese 

ser do conhecimento deste Magistrado, que na grande maioria dos casos 

envolvendo a cobrança do Seguro DPVAT, as partes estão juntando nos 

autos, os mesmos documentos a fim de amparar a alegação de recusa do 

protocolo administrativo pela Seguradora ora Requerida, dentre eles: 

reclamação feita junto à SUSEP, áudios e vídeos da tentativa de protocolo, 

ata notarial de constatação de fato, notificação extrajudicial e termo de 

audiência de conciliação ocorridos nos meses de maio e agosto/2018, sem 

ao menos demonstrar a tentativa de protocolamento do pedido 

administrativo da parte requerente, como no presente caso. Todavia, o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já firmou posicionamento de 

que, em casos tais, os referidos documentos são suficientes para afastar 

a exigibilidade do requerimento prévio administrativo para o regular 

exercício do direito de Ação, conforme orientação do Supremo Tribunal 

Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.631.240. Desta forma, 

seguindo o posicionamento majoritário do E. Tribunal de Justiça do Estado, 

recebo o pedido inicial, e determino a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da parte 

Requerida para os termos da ação e comparecimento a audiência de 

conciliação prevista no artigo 334 do CPC, cuja data, deverá ser agendada 
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pela Secretaria Judicial, e realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando-se no mandado as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Tendo em vista que na audiência 

a parte Autora deverá ser submetida à perícia médica judicial, por se tratar 

de ato personalíssimo, determino a sua intimação pessoal (REsp 

1.309.276-SP, Terceira Turma, DJe 29/4/2016. REsp 1.364.911-GO, Rel. 

Min. Marco Buzzi, por unanimidade, julgado em 1/9/2016, DJe 6/9/2016), 

consignando no mandado que o não comparecimento injustificado 

implicará na preclusão da prova da comprovação da invalidez permanente. 

Intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 de Abril de 2020. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008142-69.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE ANDREO GANCEDO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO BARBOSA DA SILVA JUNIOR OAB - SP206388 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DILSON LEAL SILVA FILHO (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, onde a 

parte requerente vem aos autos anexar documentos, para emenda do 

pedido inicial. Estando o feito instruído com os documentos indispensáveis, 

não havendo outra pendência a ser regularizada, defiro o pedido 

formulado no Id 30541536, para emenda da inicial. Presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, defiro a parte 

requerente os benefícios da Gratuidade da Justiça - § 3º do artigo 99, do 

CPC, até prova em contrário. Anote-se. Dando cumprimento ao que dispõe 

o artigo 334 do CPC, determino a secretaria que se agende data para 

realização de audiência conciliatória a ser realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. 

Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se e intime-se a(s) parte(s) requerida(s), consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil. Intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado 

de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 de 

Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005823-31.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA MARTINS MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAN DANIEL PERON OAB - MT7635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REU)

RENAULT DO BRASIL S.A (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação Obrigação de fazer c/c Indenização por danos 

Materiais e Morais, onde a parte requerente vem aos autos anexar 

documentos, para emenda do pedido inicial. Estando os autos instruído 

com os documentos indispensáveis e não havendo outra pendência a ser 

regularizada no feito, recebo o pedido formulado no Id 291274026, para 

emenda do pedido inicial, e presumindo como verdadeira a condição 

econômica declarada nos autos, defiro a parte requerente os benefícios 

da Gratuidade da Justiça - § 3º do artigo 99, do CPC, até prova em 

contrário. Anote-se. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do 

CPC, determino a secretaria que agende data para realização de audiência 

conciliatória a ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum 

da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se e intime-se a(s) 

parte(s) requerida(s), consignando as advertências dispostas nos artigos 

334, e 335 do Código de Processo Civil. Intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016717-66.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA SANTANA DUARTE MARINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT10609-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT18330/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, onde a 

parte autora requer a concessão do benefício da gratuidade, alegando 

não possuir condições financeiras para arcar com o ônus processual. 

Estando o pedido instruído com os documentos indispensáveis, recebo o 

pedido inicial, e presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, defiro a parte requerente os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, fundamentado no que dispõe o § 3º do 

artigo 99 do CPC. Anotem-se. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 

334 do CPC, determino ao Gestor da secretaria que agende data para 

audiência conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a(s) 

parte(s) requerida(s), consignando as advertências dispostas nos artigos 

334, e 335 do CPC. Intime-se a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifique-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Havendo nos autos 

interesse de menor, dê-se vista do feito ao Ilustre representante do 
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Ministério Público. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 de 

Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005324-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA OAB - MT13724-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, 

onde a parte requerente vem aos autos anexar documentos, para emenda 

do pedido inicial. Estando os autos instruído com os documentos 

indispensáveis e não havendo outra pendência a ser regularizada no feito, 

recebo o pedido formulado no Id 29276127, para emenda do pedido inicial, 

e presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos 

autos, defiro a parte requerente os benefícios da Gratuidade da Justiça - § 

3º do artigo 99, do CPC, até prova em contrário. Anote-se. Dando 

cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino a secretaria 

que agende data para realização de audiência conciliatória a ser realizada 

no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José 

Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo 

Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. 

Agendada a audiência, cite-se e intime-se a(s) parte(s) requerida(s), 

consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código 

de Processo Civil. Intime-se a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016820-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, que o pedido inicial não atende os requisitos exigidos 

nos artigos 319 do CPC, e precisa ser adequado. No caso, o pedido 

encontra-se desacompanhado do Boletim de Ocorrência ou da Certidão de 

Atendimento pelo Samu. Dessa forma, intime-se a parte requerente, via 

DJE, por seu Patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

petição inicial, trazendo para os autos o documento acima citado, para 

posterior prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de 

tal providência acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único). Presumindo como verdadeira a condição de hipossuficiência 

declarada nos autos defiro a parte requerente os benefícios da Justiça 

Gratuita, até prova em contrário nos autos - artigo 98, do CPC. Anote-se. 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

16 de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016834-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIOLANNY LAURA DE CARVALHO MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente pretende o 

reconhecimento da validade do pedido administrativo, alegando que a 

parte Requerida recusou o recebimento do requerimento e o fornecimento 

do protocolo para acompanhar o aviso de sinistro e sua regulação, bem 

como, que a Seguradora Requerida também se nega a listar os 

documentos que foram apresentados no momento da tentativa do 

protocolo do pedido, restringindo-se apenas em “recusar” o pedido 

administrativo. Requer ainda, a gratuidade da justiça, alegando não possuir 

condições financeiras para suportar os encargos processuais. Em que 

pese ser do conhecimento deste Magistrado, que na grande maioria dos 

casos envolvendo a cobrança do Seguro DPVAT, as partes estão 

juntando nos autos, os mesmos documentos a fim de amparar a alegação 

de recusa do protocolo administrativo pela Seguradora ora Requerida, 

dentre eles: reclamação feita junto à SUSEP, áudios e vídeos da tentativa 

de protocolo, ata notarial de constatação de fato, notificação extrajudicial 

e termo de audiência de conciliação ocorridos nos meses de maio e 

agosto/2018, sem ao menos demonstrar a tentativa de protocolamento do 

pedido administrativo do requerente, como no presente caso. Todavia, o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já firmou posicionamento de 

que, em casos tais, os referidos documentos são suficientes para afastar 

a exigibilidade do requerimento prévio administrativo para o regular 

exercício do direito de Ação, conforme orientação do Supremo Tribunal 

Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.631.240. Desta forma, 

seguindo o posicionamento majoritário do E. Tribunal de Justiça do Estado, 

recebo o pedido inicial, e determino a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da parte 

Requerida para os termos da ação e comparecimento a audiência de 

conciliação prevista no artigo 334 do CPC, cuja data, deverá ser agendada 

pela Secretaria Judicial, e realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando-se no mandado as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Tendo em vista que na audiência 

a parte Autora deverá ser submetida à perícia médica judicial, por se tratar 

de ato personalíssimo, determino a sua intimação pessoal (REsp 

1.309.276-SP, Terceira Turma, DJe 29/4/2016. REsp 1.364.911-GO, Rel. 

Min. Marco Buzzi, por unanimidade, julgado em 1/9/2016, DJe 6/9/2016), 

consignando no mandado que o não comparecimento injustificado 

implicará na preclusão da prova da comprovação da invalidez permanente. 

Por fim, presumindo como verdadeira a condição econômica declarada 

nos autos, até que se prove o contrário, defiro à parte Requerente os 

benefícios da gratuidade da justiça – art. 99,§3º do CPC. Intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 de Abril de 2020. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016828-50.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO CARLOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, que o pedido inicial não atende os requisitos exigidos 

nos artigos 319 do CPC, e precisa ser adequado. No caso, o pedido 

encontra-se desacompanhado do Boletim de Ocorrência ou da Certidão de 

Atendimento pelo Samu. Dessa forma, intime-se a parte requerente, via 

DJE, por seu Patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 
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petição inicial, trazendo para os autos o documento acima citado, para 

posterior prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de 

tal providência acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único). Presumindo como verdadeira a condição de hipossuficiência 

declarada nos autos defiro a parte requerente os benefícios da Justiça 

Gratuita, até prova em contrário nos autos - artigo 98, do CPC. Anote-se. 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

16 de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013409-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALBERTO GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente vem aos autos 

anexar documentos faltantes para emenda da inicial, requerendo o 

prosseguimento do feito. Estando os autos instruído com os documentos 

indispensáveis, defiro o pedido formulado no Id 31056305, para emenda 

do pedido inicial. No caso, a parte Autora pretende o reconhecimento da 

validade do pedido administrativo, alegando que a parte Requerida 

recusou o recebimento do requerimento e o fornecimento do protocolo 

para acompanhar o aviso de sinistro e sua regulação, bem como, que a 

Seguradora Requerida também se nega a listar os documentos que foram 

apresentados no momento da tentativa do protocolo do pedido, 

restringindo-se apenas em “recusar” o pedido administrativo. Em que pese 

ser do conhecimento deste Magistrado, que na grande maioria dos casos 

envolvendo a cobrança do Seguro DPVAT, as partes estão juntando nos 

autos, os mesmos documentos a fim de amparar a alegação de recusa do 

protocolo administrativo pela Seguradora ora Requerida, dentre eles: 

reclamação feita junto à SUSEP, áudios e vídeos da tentativa de protocolo, 

ata notarial de constatação de fato, notificação extrajudicial e termo de 

audiência de conciliação ocorridos nos meses de maio e agosto/2018, sem 

ao menos demonstrar a tentativa de protocolamento do pedido 

administrativo da parte requerente, como no presente caso. Todavia, o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já firmou posicionamento de 

que, em casos tais, os referidos documentos são suficientes para afastar 

a exigibilidade do requerimento prévio administrativo para o regular 

exercício do direito de Ação, conforme orientação do Supremo Tribunal 

Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.631.240. Desta forma, 

seguindo o posicionamento majoritário do E. Tribunal de Justiça do Estado, 

recebo o pedido inicial, e determino a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da parte 

Requerida para os termos da ação e comparecimento a audiência de 

conciliação prevista no artigo 334 do CPC, cuja data, deverá ser agendada 

pela Secretaria Judicial, e realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando-se no mandado as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Tendo em vista que na audiência 

a parte Autora deverá ser submetida à perícia médica judicial, por se tratar 

de ato personalíssimo, determino a sua intimação pessoal (REsp 

1.309.276-SP, Terceira Turma, DJe 29/4/2016. REsp 1.364.911-GO, Rel. 

Min. Marco Buzzi, por unanimidade, julgado em 1/9/2016, DJe 6/9/2016), 

consignando no mandado que o não comparecimento injustificado 

implicará na preclusão da prova da comprovação da invalidez permanente. 

Intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 de Abril de 2020. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005945-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. M. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE DE SOUZA MACEDO OAB - 025.102.571-37 (REPRESENTANTE)

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT9862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJA FUTEBOL MANIA - BANCA 521 (REU)

ASSOCIACAO DOS CAMELOS DO SHOPPING POPULAR (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Reparação por Danos Morais, onde o 

requerente menor representador por sua genitora, vem aos autos anexar 

documentos para emenda da inicial, requerendo o prosseguimento do 

feito. Não havendo outra pendência a ser sanada nos autos, defiro o 

pedido formulado no Id 29633035, para emenda do pedido inicial, e 

presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

defiro ao requerente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º 

do artigo 99 do CPC. Anote-se. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 

334 do CPC, determino a secretaria que se agende data para realização 

de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. 

Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se 

a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Havendo nos autos interesse de Menor dê-se vista dos 

autos ao I. Representante do Ministério Público. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003031-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIMAR JOBSON GUSMAO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente vem aos autos 

anexar documento faltante - Boletim de Ocorrência para emenda da inicial, 

requerendo o prosseguimento do feito. Preenchidos os requisitos básicos, 

defiro o pedido formulado no Id 29481972, para emenda do pedido inicial. 

Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

até que se prove o contrário concedo a parte requerente os benefícios da 

Gratuidade da justiça – art. 99, § 3º do CPC. No caso, a parte Autora 

pretende o reconhecimento da validade do pedido administrativo, alegando 

que a parte Requerida recusou o recebimento do requerimento e o 

fornecimento do protocolo para acompanhar o aviso de sinistro e sua 

regulação, bem como, que a Seguradora Requerida também se nega a 

listar os documentos que foram apresentados no momento da tentativa do 

protocolo do pedido, restringindo-se apenas em “recusar” o pedido 

administrativo. Em que pese ser do conhecimento deste Magistrado, que 

na grande maioria dos casos envolvendo a cobrança do Seguro DPVAT, 

as partes estão juntando nos autos, os mesmos documentos a fim de 

amparar a alegação de recusa do protocolo administrativo pela 

Seguradora ora Requerida, dentre eles: reclamação feita junto à SUSEP, 

áudios e vídeos da tentativa de protocolo, ata notarial de constatação de 

fato, notificação extrajudicial e termo de audiência de conciliação 

ocorridos nos meses de maio e agosto/2018, sem ao menos demonstrar a 

tentativa de protocolamento do pedido administrativo da parte requerente, 

como no presente caso. Todavia, o E. Tribunal de Justiça do Estado de 
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Mato Grosso já firmou posicionamento de que, em casos tais, os referidos 

documentos são suficientes para afastar a exigibilidade do requerimento 

prévio administrativo para o regular exercício do direito de Ação, conforme 

orientação do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso 

Extraordinário n.631.240. Desta forma, seguindo o posicionamento 

majoritário do E. Tribunal de Justiça do Estado, recebo o pedido inicial, e 

determino a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da parte Requerida para os termos da 

ação e comparecimento a audiência de conciliação prevista no artigo 334 

do CPC, cuja data, deverá ser agendada pela Secretaria Judicial, e 

realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. 

José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando-se no mandado as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Tendo em vista que na audiência 

a parte Autora deverá ser submetida à perícia médica judicial, por se tratar 

de ato personalíssimo, determino a sua intimação pessoal (REsp 

1.309.276-SP, Terceira Turma, DJe 29/4/2016. REsp 1.364.911-GO, Rel. 

Min. Marco Buzzi, por unanimidade, julgado em 1/9/2016, DJe 6/9/2016), 

consignando no mandado que o não comparecimento injustificado 

implicará na preclusão da prova da comprovação da invalidez permanente. 

Intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 de Abril de 2020. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010476-76.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICKSONN RAPHAEL FARIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente vem aos autos 

emendar a inicial, anexando no feito documentos faltantes, requerendo o 

prosseguimento do feito. Estando os autos instruído com os documentos 

indispensáveis, defiro o pedido formulado nos Id 30452892, para emenda 

do pedido inicial. No caso, a parte Autora pretende o reconhecimento da 

validade do pedido administrativo, alegando que a parte Requerida 

recusou o recebimento do requerimento e o fornecimento do protocolo 

para acompanhar o aviso de sinistro e sua regulação, bem como, que a 

Seguradora Requerida também se nega a listar os documentos que foram 

apresentados no momento da tentativa do protocolo do pedido, 

restringindo-se apenas em “recusar” o pedido administrativo. Em que pese 

ser do conhecimento deste Magistrado, que na grande maioria dos casos 

envolvendo a cobrança do Seguro DPVAT, as partes estão juntando nos 

autos, os mesmos documentos a fim de amparar a alegação de recusa do 

protocolo administrativo pela Seguradora ora Requerida, dentre eles: 

reclamação feita junto à SUSEP, áudios e vídeos da tentativa de protocolo, 

ata notarial de constatação de fato, notificação extrajudicial e termo de 

audiência de conciliação ocorridos nos meses de maio e agosto/2018, sem 

ao menos demonstrar a tentativa de protocolamento do pedido 

administrativo da parte requerente, como no presente caso. Todavia, o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já firmou posicionamento de 

que, em casos tais, os referidos documentos são suficientes para afastar 

a exigibilidade do requerimento prévio administrativo para o regular 

exercício do direito de Ação, conforme orientação do Supremo Tribunal 

Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.631.240. Desta forma, 

seguindo o posicionamento majoritário do E. Tribunal de Justiça do Estado, 

recebo o pedido inicial, e determino a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da parte 

Requerida para os termos da ação e comparecimento a audiência de 

conciliação prevista no artigo 334 do CPC, cuja data, deverá ser agendada 

pela Secretaria Judicial, e realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando-se no mandado as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Tendo em vista que na audiência 

a parte Autora deverá ser submetida à perícia médica judicial, por se tratar 

de ato personalíssimo, determino a sua intimação pessoal (REsp 

1.309.276-SP, Terceira Turma, DJe 29/4/2016. REsp 1.364.911-GO, Rel. 

Min. Marco Buzzi, por unanimidade, julgado em 1/9/2016, DJe 6/9/2016), 

consignando no mandado que o não comparecimento injustificado 

implicará na preclusão da prova da comprovação da invalidez permanente. 

Intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 de Abril de 2020. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010703-66.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE CAMPOS BARQUEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente vem aos autos 

anexar documentos faltantes para emenda da inicial, requerendo o 

prosseguimento do feito. Estando os autos instruído com os documentos 

indispensáveis, defiro o pedido formulado no Id 31056308, para emenda 

do pedido inicial. No caso, a parte Autora pretende o reconhecimento da 

validade do pedido administrativo, alegando que a parte Requerida 

recusou o recebimento do requerimento e o fornecimento do protocolo 

para acompanhar o aviso de sinistro e sua regulação, bem como, que a 

Seguradora Requerida também se nega a listar os documentos que foram 

apresentados no momento da tentativa do protocolo do pedido, 

restringindo-se apenas em “recusar” o pedido administrativo. Em que pese 

ser do conhecimento deste Magistrado, que na grande maioria dos casos 

envolvendo a cobrança do Seguro DPVAT, as partes estão juntando nos 

autos, os mesmos documentos a fim de amparar a alegação de recusa do 

protocolo administrativo pela Seguradora ora Requerida, dentre eles: 

reclamação feita junto à SUSEP, áudios e vídeos da tentativa de protocolo, 

ata notarial de constatação de fato, notificação extrajudicial e termo de 

audiência de conciliação ocorridos nos meses de maio e agosto/2018, sem 

ao menos demonstrar a tentativa de protocolamento do pedido 

administrativo da parte requerente, como no presente caso. Todavia, o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já firmou posicionamento de 

que, em casos tais, os referidos documentos são suficientes para afastar 

a exigibilidade do requerimento prévio administrativo para o regular 

exercício do direito de Ação, conforme orientação do Supremo Tribunal 

Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.631.240. Desta forma, 

seguindo o posicionamento majoritário do E. Tribunal de Justiça do Estado, 

recebo o pedido inicial, e determino a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da parte 

Requerida para os termos da ação e comparecimento a audiência de 

conciliação prevista no artigo 334 do CPC, cuja data, deverá ser agendada 

pela Secretaria Judicial, e realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando-se no mandado as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Tendo em vista que na audiência 

a parte Autora deverá ser submetida à perícia médica judicial, por se tratar 

de ato personalíssimo, determino a sua intimação pessoal(REsp 

1.309.276-SP, Terceira Turma, DJe 29/4/2016. REsp 1.364.911-GO, Rel. 

Min. Marco Buzzi, por unanimidade, julgado em 1/9/2016, DJe 6/9/2016), 

consignando no mandado que o não comparecimento injustificado 

implicará na preclusão da prova da comprovação da invalidez permanente. 

Intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 de Abril de 2020. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003101-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO RONCHINI FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES
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(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente vem aos autos 

trazer informações e anexar documentos (comprovante de renda) para 

emenda da inicial, requerendo o prosseguimento do feito. Estando os 

autos instruído com os documentos indispensáveis, preenchendo os 

requisitos básicos, defiro o pedido formulado no Id 28946449 para emenda 

da inicial. Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada 

nos autos, até prova em contrário, defiro a parte requerente os benefícios 

da Gratuidade da justiça – art. 99, § 3º do CPC. Dando cumprimento ao que 

dispõe o artigo 334 do CPC, determino a secretaria que agende 

eletronicamente data para realização de audiência conciliatória, a ser 

realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, 

Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do CPC. Intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, 

art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. 

Consigne-se que não havendo autocomposição, o prazo para 

apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir 

da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A 

ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da 

parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da 

contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 16 de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003704-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM DA SILVA LEMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente vem aos autos 

trazer informações e anexar documentos (comprovante de renda) para 

emenda da inicial, requerendo o prosseguimento do feito. Estando os 

autos instruído com os documentos indispensáveis, preenchendo os 

requisitos básicos, defiro os pedidos formulados nos Ids 28956974 e 

28957443 para emenda da inicial. Presumindo como verdadeira a condição 

econômica declarada nos autos, até prova em contrário, defiro a parte 

requerente os benefícios da Gratuidade da justiça – art. 99, § 3º do CPC. 

Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino a 

secretaria que agende eletronicamente data para realização de audiência 

conciliatória, a ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum 

da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do CPC. Intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, 

art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. 

Consigne-se que não havendo autocomposição, o prazo para 

apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir 

da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A 

ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da 

parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da 

contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 16 de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002085-35.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SORAYA MARIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO ANGELO ESPARAPANI OAB - SP185295 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMILIANE MALDONADO IANOVICH DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA, onde a parte requerente vem 

aos autos anexar documentos, para emenda da inicial. Estando os autos 

instruído com os documentos indispensáveis, defiro o pedido formulado no 

Id 29318119, para emenda do pedido inicial, e presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, defiro a parte 

requerente os benefícios da Gratuidade da Justiça - § 3º do artigo 99, do 

CPC, até prova em contrário. Anote-se. Dando cumprimento ao que dispõe 

o artigo 334 do CPC, determino a secretaria o agendamento de data para 

realização de audiência conciliatória a ser realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 de 

Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004371-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON WENDER FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente vem aos autos 

trazer anexar documentos (comprovante de renda) para emenda da inicial, 

requerendo o prosseguimento do feito. Estando os autos instruído com os 

documentos indispensáveis, preenchendo os requisitos básicos, defiro o 

pedido formulado no Id 30044943 para emenda da inicial. Presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, até prova em 

contrário, defiro a parte requerente os benefícios da Gratuidade da justiça 

– art. 99, § 3º do CPC. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do 

CPC, determino a secretaria que agende eletronicamente data para 

realização de audiência conciliatória, a ser realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. 

Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 
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que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004821-26.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS FABRICIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente vem aos autos 

anexar documentos (comprovante de renda) para emenda da inicial, 

requerendo o prosseguimento do feito. Estando os autos instruído com os 

documentos indispensáveis, preenchendo os requisitos básicos, defiro o 

pedido formulado no Id 30339647, para emenda da inicial. Presumindo 

como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, até prova 

em contrário, defiro a parte requerente os benefícios da Gratuidade da 

justiça – art. 99, § 3º do CPC. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 

334 do CPC, determino a secretaria que agende eletronicamente data para 

realização de audiência conciliatória, a ser realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. 

Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005630-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FONSECA MONTEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente vem aos autos 

anexar documentos (comprovante de renda) para emenda da inicial, 

requerendo o prosseguimento do feito. Estando os autos instruído com os 

documentos indispensáveis, preenchendo os requisitos básicos, defiro o 

pedido formulado no Id 29406001 para emenda da inicial. Presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, até prova em 

contrário, defiro a parte requerente os benefícios da Gratuidade da justiça 

– art. 99, § 3º do CPC. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do 

CPC, determino a secretaria que agende eletronicamente data para 

realização de audiência conciliatória, a ser realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. 

Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008521-10.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MONTEIRO PINTO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT7585-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO DOMUS AUREA E DOMUS MAXIMA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANO MATERIAL E MORAL, onde a parte requerente vem aos autos 

anexar documentos, para emenda da inicial. Estando os autos instruído 

com os documentos indispensáveis, defiro o pedido formulado no Id 

29858639, para emenda do pedido inicial, e presumindo como verdadeira a 

condição econômica declarada nos autos, defiro a parte requerente os 

benefícios da Gratuidade da Justiça - § 3º do artigo 99, do CPC, até prova 

em contrário. Anote-se. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do 

CPC, determino a secretaria o agendamento de data para realização de 

audiência conciliatória a ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015156-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GAVEA SECURITIZADORA S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFHO COSTA RICIERI OAB - PR69513 (ADVOGADO(A))

KETSCHUCIA MICHELLI BATSCHKE FAGUNDES OAB - PR69401 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVARO JABUR MALUF JUNIOR (EXECUTADO)

Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. (EXECUTADO)

A3M4P PARTICIPACOES LTDA. (EXECUTADO)

ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. (EXECUTADO)

PAULO JABUR MALUF (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Execução de Título Extrajudicial, onde a parte 

exequente vem aos autos emendar a inicial comprovando o recolhimento 

das custas de distribuição, requerendo o prosseguimento do feito. 

Estando os autos instruído com os documentos indispensáveis, incluindo o 

Título Executivo (Contrato de Confissão de Dívida), defiro o pedido 

formulado no Id 31150177, para emenda do pedido inicial. Cite-se a(s) 

parte(s) executada(s) para, no prazo de 03 (três) dias, contado da 

citação, efetuar o pagamento da dívida (CPC, artigo 829). Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios a 

serem pagos pelo (s) executado (s) em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução. Expeça-se mandado de citação, penhora e avaliação de 

bens, constando expressamente do mandado que no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida 

para metade, ou seja, para 5% (cinco por cento) do valor do débito (CPC, 

artigo 827, § 1º). Conste, também, que o executado, independentemente 

de penhora, depósito ou caução, poderá opor-se à execução por meio de 

embargos no prazo de 15 (quinze) dias. Do mandado também deverá 

constar que se o oficial de justiça não encontrar o executado, deverá 

arrestar tantos bens quantos bastem para garantir a execução e que nos 

10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurará o executado 2 

(duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 

realizará a citação com hora certa (CPC, artigos 252/254), certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (CPC, artigo 830 e § 1º). Decorrido o 

prazo de 03 (três) dias sem pagamento, deverá o senhor oficial de justiça 

proceder de imediato à penhora de bens, tantos quantos bastem para o 

pagamento do principal atualizado, juros, custas e honorários 

advocatícios, e a sua avaliação, lavrando o respectivo auto, intimando-se, 

na mesma oportunidade, o (s) executado (s) (CPC, artigo 841, § 3º) e seu 

cônjuge, caso a penhora recaia sobre bem imóvel ou direito real sobre 

imóvel (CPC, artigo 842). Ressaltando, que não se tratando de parte 

beneficiária da gratuidade, a parte deverá comprovar nos autos o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, podendo consultar através do 

site (serviços-guias-diligência-emissão de guia de diligência) os valores e 

dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao meirinho, 

anexando nos autos o comprovante original do depósito da diligência, 

efetuado na conta dos oficiais de justiça, de acordo com o disposto na 

Portaria 64/2013/DF. Intime-se a parte exequente. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

16 de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010727-94.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON PERIN CONSTRUCAO CIVIL - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO UMBELINO NETO OAB - MT10209-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEJAINA PEREIRA - ME (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação Monitoria onde a parte autora vem aos autos 

emenda o pedido, comprovando o recolhimento das custas processuais, 

requerendo o prosseguimento do feito. Estando os autos instruído com 

prova escrita, sem eficácia de Título Executivo (contrato) tem-se em tese, 

por satisfeito, o requisito da Ação Monitória - artigo 700, caput do CPC. 

Posto isso, recebo o pedido formulado pela parte requerente no Id 

30290029, para emenda do pedido inicial. Cite-se a(s) parte(s) 

requerida(s) no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da quantia 

pleiteada no pedido inicial, e os honorários advocatícios de 5% (cinco por 

cento) do valor atribuído à causa (art. 701 do CPC), ou oferecer 

embargos, os quais suspenderão a eficácia do mandado inicial. Nos 

termos do que dispõe o artigo 702, § 4º do CPC, consigne-se no mandado, 

que o requerido será isento do pagamento das custas processuais se 

cumprir o mandado no prazo, e que não sendo opostos os embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o Título executivo Judicial, convertendo-se 

o mandado inicial em mandado executivo. Não se tratando de parte 

beneficiária da gratuidade, a parte deverá comprovar nos autos o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, podendo consultar através do 

site (serviços-guias-diligência-emissão de guia de diligência) os valores e 

dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao meirinho, 

anexando nos autos o comprovante original do depósito da diligência, 

efetuado na conta dos oficiais de justiça, de acordo com o disposto na 

Portaria 64/2013/DF. Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

16 de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011139-25.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE VOLKMANN ULTRAMARI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CAMPOS MESQUITA OAB - MT19640-O (ADVOGADO(A))

CELSO BARINI NETO OAB - MT20133/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO FLORAIS DOS LAGOS (REU)

WELLINGTON SANTOS ARAUJO (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, onde a parte requerente, vem aos 

autos demonstrar o recolhimento das custas de distribuição 31057652, 

requerendo o prosseguimento do feito. Estando os autos instruído com os 

documentos indispensáveis, recebo o pedido inicial. Dando cumprimento 

ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino a secretaria que agende 

data para audiência conciliatória, a ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. 

Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, 

cite-se e intime-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Intime-se da audiência a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 de 

Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005269-96.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA RODRIGUES DE LIMA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente vem aos autos 
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anexar documentos faltantes para emenda da inicial, requerendo o 

prosseguimento do feito. Estando os autos instruído com os documentos 

indispensáveis, defiro o pedido formulado no Id 30336174, para emenda 

do pedido inicial. No caso, a parte Autora pretende o reconhecimento da 

validade do pedido administrativo, alegando que a parte Requerida 

recusou o recebimento do requerimento e o fornecimento do protocolo 

para acompanhar o aviso de sinistro e sua regulação, bem como, que a 

Seguradora Requerida também se nega a listar os documentos que foram 

apresentados no momento da tentativa do protocolo do pedido, 

restringindo-se apenas em “recusar” o pedido administrativo. Em que pese 

ser do conhecimento deste Magistrado, que na grande maioria dos casos 

envolvendo a cobrança do Seguro DPVAT, as partes estão juntando nos 

autos, os mesmos documentos a fim de amparar a alegação de recusa do 

protocolo administrativo pela Seguradora ora Requerida, dentre eles: 

reclamação feita junto à SUSEP, áudios e vídeos da tentativa de protocolo, 

ata notarial de constatação de fato, notificação extrajudicial e termo de 

audiência de conciliação ocorridos nos meses de maio e agosto/2018, sem 

ao menos demonstrar a tentativa de protocolamento do pedido 

administrativo da parte requerente, como no presente caso. Todavia, o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já firmou posicionamento de 

que, em casos tais, os referidos documentos são suficientes para afastar 

a exigibilidade do requerimento prévio administrativo para o regular 

exercício do direito de Ação, conforme orientação do Supremo Tribunal 

Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.631.240. Desta forma, 

seguindo o posicionamento majoritário do E. Tribunal de Justiça do Estado, 

recebo o pedido inicial, e determino a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da parte 

Requerida para os termos da ação e comparecimento a audiência de 

conciliação prevista no artigo 334 do CPC, cuja data, deverá ser agendada 

pela Secretaria Judicial, e realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando-se no mandado as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Tendo em vista que na audiência 

a parte Autora deverá ser submetida à perícia médica judicial, por se tratar 

de ato personalíssimo, determino a sua intimação pessoal (REsp 

1.309.276-SP, Terceira Turma, DJe 29/4/2016. REsp 1.364.911-GO, Rel. 

Min. Marco Buzzi, por unanimidade, julgado em 1/9/2016, DJe 6/9/2016), 

consignando no mandado que o não comparecimento injustificado 

implicará na preclusão da prova da comprovação da invalidez permanente. 

Intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 de Abril de 2020. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005547-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILVER SANDRO PAPA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente vem aos autos 

anexar documentos (comprovante de renda) para emenda da inicial, 

requerendo o prosseguimento do feito. Estando os autos instruído com os 

documentos indispensáveis, preenchendo os requisitos básicos, defiro o 

pedido formulado no Id 99288760 para emenda da inicial. Presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, até prova em 

contrário, defiro a parte requerente os benefícios da Gratuidade da justiça 

– art. 99, § 3º do CPC. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do 

CPC, determino a secretaria que agende eletronicamente data para 

realização de audiência conciliatória, a ser realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. 

Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051820-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE ZORIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, Em manifestação nos autos, a parte autora vem requer o 

prosseguimento do feito, alegando que decorreu o prazo para a parte 

requerida pagar a indenização DPVAT, e que não recebeu nenhum valor. 

Dos autos, contata-se o decurso de mais de trinta dias desde o protocolo 

do pedido administrativo junto à seguradora, sem ser atendido, conforme 

informação anexada pela parte autora nos autos. Dessa forma, defiro o 

pedido de prosseguimento do feito requerido no Id nº 28465225. Dando 

cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor da 

secretaria, que agende data para realização de audiência conciliatória a 

ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, 

Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se e intime-se a 

parte requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, 

e 335 do CPC. Intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. 

Consigne-se que não havendo autocomposição, o prazo para 

apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir 

da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A 

ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da 

parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da 

contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, impugnar a contestação. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 de 

Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014491-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANILDA MARTINS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 12:30 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005343-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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CARLOS DANIEL DE SOUZA PROSENEVICZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Outros Interessados:

ELIANA NUNES DE SOUZA (AUTOR(A))

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 08:15 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012401-10.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA OLIVEIRA REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1012401-10.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 16 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011334-10.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ MENDES PEDROSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 31/07/2020, às 14:00 - 14:14 horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056918-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 14:15 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012268-65.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEPHER FERNANDO ANTUNES ARRUDA (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 31/07/2020, às 13:30 - 13:44 horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008555-82.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA MARIA DE AMARAL TEOPHIRO RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 08:15 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006228-67.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL PEREIRA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente vem aos autos 

emendar a inicial, anexando no feito documentos faltantes, requerendo o 

prosseguimento do feito. Estando os autos instruído com os documentos 

indispensáveis, defiro o pedido formulado nos Id 30237559, para emenda 

do pedido inicial. No caso, a parte Autora pretende o reconhecimento da 

validade do pedido administrativo, alegando que a parte Requerida 

recusou o recebimento do requerimento e o fornecimento do protocolo 

para acompanhar o aviso de sinistro e sua regulação, bem como, que a 

Seguradora Requerida também se nega a listar os documentos que foram 

apresentados no momento da tentativa do protocolo do pedido, 

restringindo-se apenas em “recusar” o pedido administrativo. Em que pese 

ser do conhecimento deste Magistrado, que na grande maioria dos casos 

envolvendo a cobrança do Seguro DPVAT, as partes estão juntando nos 

autos, os mesmos documentos a fim de amparar a alegação de recusa do 

protocolo administrativo pela Seguradora ora Requerida, dentre eles: 

reclamação feita junto à SUSEP, áudios e vídeos da tentativa de protocolo, 

ata notarial de constatação de fato, notificação extrajudicial e termo de 

audiência de conciliação ocorridos nos meses de maio e agosto/2018, sem 

ao menos demonstrar a tentativa de protocolamento do pedido 

administrativo da parte requerente, como no presente caso. Todavia, o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já firmou posicionamento de 

que, em casos tais, os referidos documentos são suficientes para afastar 

a exigibilidade do requerimento prévio administrativo para o regular 

exercício do direito de Ação, conforme orientação do Supremo Tribunal 

Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.631.240. Desta forma, 

seguindo o posicionamento majoritário do E. Tribunal de Justiça do Estado, 

recebo o pedido inicial, e determino a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da parte 
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Requerida para os termos da ação e comparecimento a audiência de 

conciliação prevista no artigo 334 do CPC, cuja data, deverá ser agendada 

pela Secretaria Judicial, e realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando-se no mandado as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Tendo em vista que na audiência 

a parte Autora deverá ser submetida à perícia médica judicial, por se tratar 

de ato personalíssimo, determino a sua intimação pessoal (REsp 

1.309.276-SP, Terceira Turma, DJe 29/4/2016. REsp 1.364.911-GO, Rel. 

Min. Marco Buzzi, por unanimidade, julgado em 1/9/2016, DJe 6/9/2016), 

consignando no mandado que o não comparecimento injustificado 

implicará na preclusão da prova da comprovação da invalidez permanente. 

Intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 de Abril de 2020. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011181-74.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JULIA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente vem aos autos 

emendar a inicial, anexando no feito documentos faltantes, requerendo o 

prosseguimento do feito. Estando os autos instruído com os documentos 

indispensáveis, defiro o pedido formulado nos Id 31089056, para emenda 

do pedido inicial. Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, até prova em contrário, defiro a parte requerente os 

benefícios da Gratuidade da justiça – art. 99, § 3º do CPC. No caso, a 

parte Autora pretende o reconhecimento da validade do pedido 

administrativo, alegando que a parte Requerida recusou o recebimento do 

requerimento e o fornecimento do protocolo para acompanhar o aviso de 

sinistro e sua regulação, bem como, que a Seguradora Requerida também 

se nega a listar os documentos que foram apresentados no momento da 

tentativa do protocolo do pedido, restringindo-se apenas em “recusar” o 

pedido administrativo. Em que pese ser do conhecimento deste 

Magistrado, que na grande maioria dos casos envolvendo a cobrança do 

Seguro DPVAT, as partes estão juntando nos autos, os mesmos 

documentos a fim de amparar a alegação de recusa do protocolo 

administrativo pela Seguradora ora Requerida, dentre eles: reclamação 

feita junto à SUSEP, áudios e vídeos da tentativa de protocolo, ata notarial 

de constatação de fato, notificação extrajudicial e termo de audiência de 

conciliação ocorridos nos meses de maio e agosto/2018, sem ao menos 

demonstrar a tentativa de protocolamento do pedido administrativo da 

parte requerente, como no presente caso. Todavia, o E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já firmou posicionamento de que, em 

casos tais, os referidos documentos são suficientes para afastar a 

exigibilidade do requerimento prévio administrativo para o regular exercício 

do direito de Ação, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do Recurso Extraordinário n.631.240. Desta forma, seguindo o 

posicionamento majoritário do E. Tribunal de Justiça do Estado, recebo o 

pedido inicial, e determino a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da parte Requerida 

para os termos da ação e comparecimento a audiência de conciliação 

prevista no artigo 334 do CPC, cuja data, deverá ser agendada pela 

Secretaria Judicial, e realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando-se no mandado as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Tendo em vista que na audiência 

a parte Autora deverá ser submetida à perícia médica judicial, por se tratar 

de ato personalíssimo, determino a sua intimação pessoal (REsp 

1.309.276-SP, Terceira Turma, DJe 29/4/2016. REsp 1.364.911-GO, Rel. 

Min. Marco Buzzi, por unanimidade, julgado em 1/9/2016, DJe 6/9/2016), 

consignando no mandado que o não comparecimento injustificado 

implicará na preclusão da prova da comprovação da invalidez permanente. 

Intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 de Abril de 2020. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016963-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROSSINI PEREIRA OAB - 537.432.021-15 (REPRESENTANTE)

MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA OAB - MT16389-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO LUXXOR RESIDENCE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Pje nº1016963-62.2020.8.11.0041 (k) VISTOS, RECEBO a emenda a inicial 

em que o Requerente comprovou no Id.31318442 o recolhimento do 

preparo da ação. INTIME-SE a parte Autora, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do artigo 321 do CPC, querendo, JUNTAR aos autos 

prova os atos constitutivos do condomínio Réu, estatuto e regimento 

interno a fim de que seja apurada omissão ou deliberação regulamentar 

fixada em assembleia, sob pena de indeferimento do pedido de tutela 

provisória. Decorrido o prazo supra, certifique-se e voltem os autos 

conclusos para análise do pedido de urgência. Intime-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001294-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARQUES BISPO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº1001294-03.2019.8.11.0041(p). VISTOS, CHAMO O FEITO A 

ORDEM, pois o Requerido é revel e não possui advogado constituído nos 

autos, devendo a intimação do devedor para cumprir a sentença observar 

o disposto no §2º, II do artigo 513 do CPC. Desta feita, indefiro o pedido de 

penhora on line formulado pela parte Exequente, e devolvo os autos ao 

cartório para as devidas providências quanto a intimação do Executado. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007314-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente vem aos autos 

anexar documentos (comprovante de renda) para emenda da inicial, 

requerendo o prosseguimento do feito. Estando os autos instruído com os 

documentos indispensáveis, preenchendo os requisitos básicos, defiro o 

pedido formulado no Id 29799057 para emenda da inicial. Presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, até prova em 

contrário, defiro a parte requerente os benefícios da Gratuidade da justiça 

– art. 99, § 3º do CPC. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do 

CPC, determino a secretaria que agende eletronicamente data para 

realização de audiência conciliatória, a ser realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. 

Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 
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que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010369-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA THAIS PANIAGO DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente vem aos autos 

anexar documentos (comprovante de renda) para emenda da inicial, 

requerendo o prosseguimento do feito. Estando os autos instruído com os 

documentos indispensáveis, preenchendo os requisitos básicos, defiro o 

pedido formulado no Id 303674 para emenda da inicial. Presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, até prova em 

contrário, defiro a parte requerente os benefícios da Gratuidade da justiça 

– art. 99, § 3º do CPC. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do 

CPC, determino a secretaria que agende eletronicamente data para 

realização de audiência conciliatória, a ser realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. 

Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016852-78.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRINDAUTEC COMERCIO DE MANGUEIRAS E CONEXOES EIRELI 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELIO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA JUNIOR OAB - MT25211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Pje nº1016852-78.2020.8.11.0041 (k) VISTOS, Verifico que a parte Autora 

não formulou pedido de gratuidade da assistência judiciária e, até o 

momento, não juntou aos autos comprovante da emissão e recolhimento 

da guia de distribuição da ação. Assim, tendo registrado na distribuição da 

ação a existência de pedido de tutela provisória de urgência, sem formular 

pedido de gratuidade da assistência judiciária e inexistindo nos autos 

comprovante da emissão e recolhimento da guia de distribuição da ação, a 

intimação para o preparo da ação é medida que se impõe. INTIME-SE a 

parte Requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o 

recolhimento das custas e despesas processuais, observando as 

disposições do Provimento n. 22/2016 – CGJ/MT e a Resolução n. 185 de 

18/12/2013 – CNJ e Lei n. 11.419/2006, sob pena cancelamento da 

distribuição do feito, nos termos do artigo 290 do CPC. Importante 

consignar que, devido às peculiaridades da plataforma eletrônica, os 

processos que estão conclusos no gabinete, sobretudo aqueles que já 

foram submetidos à pré-análise e movimentados ao “perfil do magistrado” 

para confirmação/assinatura ou correção, é impossível identificar a 

existência de petição enquanto o processo estiver concluso. Desta forma, 

in casu, eventual peticionamento da parte Autora comprovando o 

recolhimento das custas processuais antes da publicação deste 

pronunciamento, ou logo após, fica AUTORIZADO a remessa dos autos à 

conclusão ordinatória dos autos para análise do pedido de urgência. 

Comprovado o recolhimento, voltem os autos conclusos para análise de 

pedido com urgência. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001294-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARQUES BISPO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº1001294-03.2019.8.11.0041(p). VISTOS, CHAMO O FEITO A 

ORDEM, pois o Requerido é revel e não possui advogado constituído nos 

autos, devendo a intimação do devedor para cumprir a sentença observar 

o disposto no §2º, II do artigo 513 do CPC. Desta feita, indefiro o pedido de 

penhora on line formulado pela parte Exequente, e devolvo os autos ao 

cartório para as devidas providências quanto a intimação do Executado. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007461-02.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVINI APARECIDA DOS REIS RONDON (AUTOR(A))

I. T. R. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente vem aos autos 

emendar a inicial, anexando no feito documentos faltantes, requerendo o 

prosseguimento do feito. Estando os autos instruído com os documentos 

indispensáveis, defiro o pedido formulado nos Id 30369652, para emenda 

do pedido inicial. No caso, a parte Autora pretende o reconhecimento da 

validade do pedido administrativo, alegando que a parte Requerida 

recusou o recebimento do requerimento e o fornecimento do protocolo 

para acompanhar o aviso de sinistro e sua regulação, bem como, que a 

Seguradora Requerida também se nega a listar os documentos que foram 

apresentados no momento da tentativa do protocolo do pedido, 

restringindo-se apenas em “recusar” o pedido administrativo. Em que pese 

ser do conhecimento deste Magistrado, que na grande maioria dos casos 

envolvendo a cobrança do Seguro DPVAT, as partes estão juntando nos 

autos, os mesmos documentos a fim de amparar a alegação de recusa do 

protocolo administrativo pela Seguradora ora Requerida, dentre eles: 

reclamação feita junto à SUSEP, áudios e vídeos da tentativa de protocolo, 

ata notarial de constatação de fato, notificação extrajudicial e termo de 

audiência de conciliação ocorridos nos meses de maio e agosto/2018, sem 

ao menos demonstrar a tentativa de protocolamento do pedido 

administrativo da parte requerente, como no presente caso. Todavia, o E. 
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Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já firmou posicionamento de 

que, em casos tais, os referidos documentos são suficientes para afastar 

a exigibilidade do requerimento prévio administrativo para o regular 

exercício do direito de Ação, conforme orientação do Supremo Tribunal 

Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.631.240. Desta forma, 

seguindo o posicionamento majoritário do E. Tribunal de Justiça do Estado, 

recebo o pedido inicial, e determino a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da parte 

Requerida para os termos da ação e comparecimento a audiência de 

conciliação prevista no artigo 334 do CPC, cuja data, deverá ser agendada 

pela Secretaria Judicial, e realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando-se no mandado as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Tendo em vista que na audiência 

a parte Autora deverá ser submetida à perícia médica judicial, por se tratar 

de ato personalíssimo, determino a sua intimação pessoal (REsp 

1.309.276-SP, Terceira Turma, DJe 29/4/2016. REsp 1.364.911-GO, Rel. 

Min. Marco Buzzi, por unanimidade, julgado em 1/9/2016, DJe 6/9/2016), 

consignando no mandado que o não comparecimento injustificado 

implicará na preclusão da prova da comprovação da invalidez permanente. 

Intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 de Abril de 2020. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001294-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARQUES BISPO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº1001294-03.2019.8.11.0041(p). VISTOS, CHAMO O FEITO A 

ORDEM, pois o Requerido é revel e não possui advogado constituído nos 

autos, devendo a intimação do devedor para cumprir a sentença observar 

o disposto no §2º, II do artigo 513 do CPC. Desta feita, indefiro o pedido de 

penhora on line formulado pela parte Exequente, e devolvo os autos ao 

cartório para as devidas providências quanto a intimação do Executado. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001294-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARQUES BISPO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº1001294-03.2019.8.11.0041(p). VISTOS, CHAMO O FEITO A 

ORDEM, pois o Requerido é revel e não possui advogado constituído nos 

autos, devendo a intimação do devedor para cumprir a sentença observar 

o disposto no §2º, II do artigo 513 do CPC. Desta feita, indefiro o pedido de 

penhora on line formulado pela parte Exequente, e devolvo os autos ao 

cartório para as devidas providências quanto a intimação do Executado. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001294-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARQUES BISPO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº1001294-03.2019.8.11.0041(p). VISTOS, CHAMO O FEITO A 

ORDEM, pois o Requerido é revel e não possui advogado constituído nos 

autos, devendo a intimação do devedor para cumprir a sentença observar 

o disposto no §2º, II do artigo 513 do CPC. Desta feita, indefiro o pedido de 

penhora on line formulado pela parte Exequente, e devolvo os autos ao 

cartório para as devidas providências quanto a intimação do Executado. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001294-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARQUES BISPO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº1001294-03.2019.8.11.0041(p). VISTOS, CHAMO O FEITO A 

ORDEM, pois o Requerido é revel e não possui advogado constituído nos 

autos, devendo a intimação do devedor para cumprir a sentença observar 

o disposto no §2º, II do artigo 513 do CPC. Desta feita, indefiro o pedido de 

penhora on line formulado pela parte Exequente, e devolvo os autos ao 

cartório para as devidas providências quanto a intimação do Executado. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006397-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO CIPRIANO FREITAS DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 30/07/2020, às 09:45 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010258-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TALYSSA FERNANDES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 31/07/2020, às 08:00 - 08:14 horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012334-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA DE ARRUDA ALBUQUERQUE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT12790-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 31/07/2020, às 13:45 - 13:59 horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056869-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ROGERIO KREINER DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ARTHUR GOMES CORSINO OAB - MT27536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 09:45 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014274-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA SILANE DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA OAB - MT26107/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 11:15 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057569-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURINO TOMAZ DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 09:30 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003412-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID MAYARA VENTURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 12:00 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055003-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO HENRIQUE DE FIGUEIREDO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 11:30 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002339-08.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELAINE BISPO DUTRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA OAB - MT20932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO (c) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança do 

Benefício do Seguro Obrigatório - DPVAT, que o pedido inicial não atende 

os requisitos exigidos nos artigos 319 do CPC, e precisa ser adequado. No 

caso, o pedido encontra-se desacompanhado do Boletim de Ocorrência ou 

da Certidão de Atendimento pelo Samu, bem como do prontuário médico do 

requerente. Posto isso, intime-se a parte requerente, via DJE, por seu 

Patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, 

trazendo para os autos os documentos acima citados, para posterior 

prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 221, do CPC). 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

17 de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045102-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME BARROS DE OLIVEIRA OAB - MT23664-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 01/07/2019, às 10:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055500-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY RIBEIRO DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, A parte requerente compelida a fazer prova nos autos da 

alegada carência financeira, vem aos autos anexar documentos, 

deixando, contudo, de cumprir na integra o despacho lançado no Id 

26521430, visto não ter demonstrado seus rendimentos. Posto isso, defiro 

apenas a juntada dos documentos anexados no Id 28338350, e revogo o 

despacho lançado equivocadamente no Id 2817092. Intime-se pela 2ª 

(segunda) vez, a parte requerente para no prazo de 15 (quinze) dias, 

EMENDAR a petição inicial, anexando ao feito a cópia da última declaração 

de renda),conforme determina o despacho lançado no Id 26521430 ou 

para no mesmo prazo comprovar o recolhimento das custas de 

Distribuição, sob pena de indeferimento da inicial - art. 290 do CPC. 

Decorrido o prazo, certifique-se voltem os autos conclusos. Intime-se o 

requerente. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de Abril de 2020. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1062295-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLA VITORIA MAGALHAES DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):
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YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente vem aos autos anexar 

documentos para emenda do pedido inicial. Analisando detidamente o feito 

constata-se que o pedido encontra-se desacompanhado do Boletim de 

Ocorrência ou da Certidão de Atendimento pelo Samu. Posto isso, defiro a 

juntada requerida no Id 30333789, e determino pela segunda vez a 

intimação da parte requerente, via DJE, por seu Patrono, para no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, trazendo para os autos o 

documento acima citado, para posterior prosseguimento do feito. 

Consigne-se que o não atendimento de tal providência acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único). Decorrido o prazo, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de Abril de 

2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029034-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO JOSE NASCIMENTO PAZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente vem aos autos anexar 

documentos para emenda do pedido, requerendo o prosseguimento do 

feito. Evidenciando nos autos o decurso de mais de trinta dias desde o 

protocolo junto à seguradora sem ser atendido recebo os pedidos 

formulados pela parte requerente nos Ids 23997314 e 23997642, para 

emenda da inicial. Determino a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da parte Requerida 

para os termos da ação e comparecimento a audiência de conciliação 

prevista no artigo 334 do CPC, cuja data, deverá ser agendada pela 

Secretaria Judicial, e realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando-se no mandado as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Tendo em vista que na audiência 

a parte Autora deverá ser submetida à perícia médica judicial, por se tratar 

de ato personalíssimo, determino a sua intimação pessoal (REsp 

1.309.276-SP, Terceira Turma, DJe 29/4/2016. REsp 1.364.911-GO, Rel. 

Min. Marco Buzzi, por unanimidade, julgado em 1/9/2016, DJe 6/9/2016), 

consignando no mandado que o não comparecimento injustificado 

implicará na preclusão da prova da comprovação da invalidez permanente. 

Intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de Abril de 2020. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030184-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FELIX DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Indefiro o pedido formulado pela parte requerente no Id 

29644080, pelas mesmas razões já declinadas no despacho lançado no Id 

26156521. Cumpra-se na integra a sentença lançada no Id 27847493. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002186-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON RODRIGUES MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente vem aos autos 

anexar documento faltante - Boletim de Ocorrência para emenda da inicial, 

requerendo o prosseguimento do feito. Preenchidos os requisitos básicos, 

defiro o pedido formulado no Id 30103962, para emenda do pedido inicial. 

No caso, a parte Autora pretende o reconhecimento da validade do pedido 

administrativo, alegando que a parte Requerida recusou o recebimento do 

requerimento e o fornecimento do protocolo para acompanhar o aviso de 

sinistro e sua regulação, bem como, que a Seguradora Requerida também 

se nega a listar os documentos que foram apresentados no momento da 

tentativa do protocolo do pedido, restringindo-se apenas em “recusar” o 

pedido administrativo. Em que pese ser do conhecimento deste 

Magistrado, que na grande maioria dos casos envolvendo a cobrança do 

Seguro DPVAT, as partes estão juntando nos autos, os mesmos 

documentos a fim de amparar a alegação de recusa do protocolo 

administrativo pela Seguradora ora Requerida, dentre eles: reclamação 

feita junto à SUSEP, áudios e vídeos da tentativa de protocolo, ata notarial 

de constatação de fato, notificação extrajudicial e termo de audiência de 

conciliação ocorridos nos meses de maio e agosto/2018, sem ao menos 

demonstrar a tentativa de protocolamento do pedido administrativo da 

parte requerente, como no presente caso. Todavia, o E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já firmou posicionamento de que, em 

casos tais, os referidos documentos são suficientes para afastar a 

exigibilidade do requerimento prévio administrativo para o regular exercício 

do direito de Ação, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do Recurso Extraordinário n.631.240. Desta forma, seguindo o 

posicionamento majoritário do E. Tribunal de Justiça do Estado, recebo o 

pedido inicial, e determino a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da parte Requerida 

para os termos da ação e comparecimento a audiência de conciliação 

prevista no artigo 334 do CPC, cuja data, deverá ser agendada pela 

Secretaria Judicial, e realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando-se no mandado as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Tendo em vista que na audiência 

a parte Autora deverá ser submetida à perícia médica judicial, por se tratar 

de ato personalíssimo, determino a sua intimação pessoal (REsp 

1.309.276-SP, Terceira Turma, DJe 29/4/2016. REsp 1.364.911-GO, Rel. 

Min. Marco Buzzi, por unanimidade, julgado em 1/9/2016, DJe 6/9/2016), 

consignando no mandado que o não comparecimento injustificado 

implicará na preclusão da prova da comprovação da invalidez permanente. 

Intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de Abril de 2020. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006266-79.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DE OLIVEIRA BICUDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente vem aos autos anexar 

documentos (comprovante de renda), para emenda da inicial, requerendo 

o prosseguimento do feito. No caso, nota-se que o requerente, deixou de 

cumprir na integra o despacho lançado no Id 29238179, visto não ter 

trazido para os autos o Boletim de Ocorrência ou a Certidão de 

Atendimento pelo Samu, conforme lhe fora ordenado. Dessa forma, defiro 

a juntada do documento anexados no Id 30295182, e presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, até que se prove 

o contrário, defiro à parte Requerente os benefícios da gratuidade da 

justiça – art. 99, §3º do CPC. Intime-se pela 2ª (segunda) vez, a parte 

requerente para no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a petição inicial, 
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trazendo para os autos o do Boletim de Ocorrência ou da Certidão de 

Atendimento pelo Samu, para posterior prosseguimento do feito. 

Consigne-se que o não atendimento de tal providência acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único). Decorrido o prazo, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de Abril de 

2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010936-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALTEIR GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente vem aos autos 

anexar documentos (comprovante de renda) para emenda da inicial, 

requerendo o prosseguimento do feito. Estando o pedido instruído com os 

documentos indispensáveis, , defiro o pedido formulado no Id 30392022 

para emenda da inicial. Presumindo como verdadeira a condição 

econômica declarada nos autos, até prova em contrário, defiro a parte 

requerente os benefícios da Gratuidade da justiça – art. 99, § 3º do CPC. 

Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino a 

secretaria que agende eletronicamente data para realização de audiência 

conciliatória, a ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum 

da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do CPC. Intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, 

art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. 

Consigne-se que não havendo autocomposição, o prazo para 

apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir 

da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A 

ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da 

parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da 

contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 17 de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002716-76.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEY MARTINS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente vem aos autos anexar 

documentos (comprovação da postulação Administrativa, Boletim de 

Ocorrência e comprovante de renda), para emenda do pedido, requerendo 

o prosseguimento do feito. Evidenciando nos autos o decurso de mais de 

trinta dias desde o protocolo junto à seguradora sem ser atendido recebo 

os pedidos formulados pela parte requerente nos Ids 29324052 e 

30718416, para emenda da inicial. Presumindo como verdadeira a 

condição econômica declarada nos autos, até que se prove o contrário, 

defiro à parte Requerente os benefícios da gratuidade da justiça – art. 99, 

§3º do CPC. Determino a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da parte Requerida para 

os termos da ação e comparecimento a audiência de conciliação prevista 

no artigo 334 do CPC, cuja data, deverá ser agendada pela Secretaria 

Judicial, e realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital 

- Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando-se no mandado as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Tendo em vista que na audiência 

a parte Autora deverá ser submetida à perícia médica judicial, por se tratar 

de ato personalíssimo, determino a sua intimação pessoal (REsp 

1.309.276-SP, Terceira Turma, DJe 29/4/2016. REsp 1.364.911-GO, Rel. 

Min. Marco Buzzi, por unanimidade, julgado em 1/9/2016, DJe 6/9/2016), 

consignando no mandado que o não comparecimento injustificado 

implicará na preclusão da prova da comprovação da invalidez permanente. 

Intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de Abril de 2020. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010295-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLAINE MARIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente vem aos autos 

anexar documento faltante - Boletim de Ocorrência e comprovante de 

renda para emenda da inicial, requerendo o prosseguimento do feito. 

Preenchidos os requisitos básicos, defiro os pedidos formulados nos Ids 

30339658 e 30420286, para emenda do pedido inicial. Presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, até que se prove 

o contrário concedo a parte requerente os benefícios da Gratuidade da 

justiça – art. 99, § 3º do CPC. No caso, a parte Autora pretende o 

reconhecimento da validade do pedido administrativo, alegando que a 

parte Requerida recusou o recebimento do requerimento e o fornecimento 

do protocolo para acompanhar o aviso de sinistro e sua regulação, bem 

como, que a Seguradora Requerida também se nega a listar os 

documentos que foram apresentados no momento da tentativa do 

protocolo do pedido, restringindo-se apenas em “recusar” o pedido 

administrativo. Em que pese ser do conhecimento deste Magistrado, que 

na grande maioria dos casos envolvendo a cobrança do Seguro DPVAT, 

as partes estão juntando nos autos, os mesmos documentos a fim de 

amparar a alegação de recusa do protocolo administrativo pela 

Seguradora ora Requerida, dentre eles: reclamação feita junto à SUSEP, 

áudios e vídeos da tentativa de protocolo, ata notarial de constatação de 

fato, notificação extrajudicial e termo de audiência de conciliação 

ocorridos nos meses de maio e agosto/2018, sem ao menos demonstrar a 

tentativa de protocolamento do pedido administrativo da parte requerente, 

como no presente caso. Todavia, o E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso já firmou posicionamento de que, em casos tais, os referidos 

documentos são suficientes para afastar a exigibilidade do requerimento 

prévio administrativo para o regular exercício do direito de Ação, conforme 

orientação do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso 

Extraordinário n.631.240. Desta forma, seguindo o posicionamento 

majoritário do E. Tribunal de Justiça do Estado, recebo o pedido inicial, e 

determino a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da parte Requerida para os termos da 

ação e comparecimento a audiência de conciliação prevista no artigo 334 

do CPC, cuja data, deverá ser agendada pela Secretaria Judicial, e 

realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. 

José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando-se no mandado as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Tendo em vista que na audiência 

a parte Autora deverá ser submetida à perícia médica judicial, por se tratar 

de ato personalíssimo, determino a sua intimação pessoal (REsp 

1.309.276-SP, Terceira Turma, DJe 29/4/2016. REsp 1.364.911-GO, Rel. 

Min. Marco Buzzi, por unanimidade, julgado em 1/9/2016, DJe 6/9/2016), 

consignando no mandado que o não comparecimento injustificado 

implicará na preclusão da prova da comprovação da invalidez permanente. 

Intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de Abril de 2020. 
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Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060405-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA FERREIRA BONFIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente vem aos autos 

anexar documentos faltantes para emenda da inicial, requerendo o 

prosseguimento do feito. Estando os autos instruído com os documentos 

indispensáveis, defiro o pedido formulado no Id 30370507, para emenda 

do pedido inicial. No caso, a parte Autora pretende o reconhecimento da 

validade do pedido administrativo, alegando que a parte Requerida 

recusou o recebimento do requerimento e o fornecimento do protocolo 

para acompanhar o aviso de sinistro e sua regulação, bem como, que a 

Seguradora Requerida também se nega a listar os documentos que foram 

apresentados no momento da tentativa do protocolo do pedido, 

restringindo-se apenas em “recusar” o pedido administrativo. Em que pese 

ser do conhecimento deste Magistrado, que na grande maioria dos casos 

envolvendo a cobrança do Seguro DPVAT, as partes estão juntando nos 

autos, os mesmos documentos a fim de amparar a alegação de recusa do 

protocolo administrativo pela Seguradora ora Requerida, dentre eles: 

reclamação feita junto à SUSEP, áudios e vídeos da tentativa de protocolo, 

ata notarial de constatação de fato, notificação extrajudicial e termo de 

audiência de conciliação ocorridos nos meses de maio e agosto/2018, sem 

ao menos demonstrar a tentativa de protocolamento do pedido 

administrativo da parte requerente, como no presente caso. Todavia, o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já firmou posicionamento de 

que, em casos tais, os referidos documentos são suficientes para afastar 

a exigibilidade do requerimento prévio administrativo para o regular 

exercício do direito de Ação, conforme orientação do Supremo Tribunal 

Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.631.240. Desta forma, 

seguindo o posicionamento majoritário do E. Tribunal de Justiça do Estado, 

recebo o pedido inicial, e determino a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da parte 

Requerida para os termos da ação e comparecimento a audiência de 

conciliação prevista no artigo 334 do CPC, cuja data, deverá ser agendada 

pela Secretaria Judicial, e realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando-se no mandado as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Tendo em vista que na audiência 

a parte Autora deverá ser submetida à perícia médica judicial, por se tratar 

de ato personalíssimo, determino a sua intimação pessoal (REsp 

1.309.276-SP, Terceira Turma, DJe 29/4/2016. REsp 1.364.911-GO, Rel. 

Min. Marco Buzzi, por unanimidade, julgado em 1/9/2016, DJe 6/9/2016), 

consignando no mandado que o não comparecimento injustificado 

implicará na preclusão da prova da comprovação da invalidez permanente. 

Intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 de Abril de 2020. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003378-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO MOURA DA VEIGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, A parte requerente compelida a fazer prova da alegada 

carência econômica, vem aos autos anexar documento, requerendo o 

prosseguimento do feito. No caso, verifica-se que o documento anexado 

nos autos CTPS (Id 28947742), não é hábil para comprovar a carência 

financeira alegada pela requerente, qualificada nos autos como 

profissional autônoma. Diante do exposto, indefiro o prosseguimento do 

feito, determino pela 2ª (segunda) vez, que no prazo de 15 (quinze) dias, 

a parte requerente EMENDE a petição inicial, demonstrando que faz jus ao 

benefício requerido, trazendo para os autos cópia da última declaração de 

renda, ou ainda, para no mesmo prazo recolher as custas processuais, 

sob pena de indeferimento da inicial - art. 290 do CPC. Decorrido o prazo, 

certifique-se voltem os autos conclusos. Intime-se o requerente. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015156-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GAVEA SECURITIZADORA S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFHO COSTA RICIERI OAB - PR69513 (ADVOGADO(A))

KETSCHUCIA MICHELLI BATSCHKE FAGUNDES OAB - PR69401 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVARO JABUR MALUF JUNIOR (EXECUTADO)

Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. (EXECUTADO)

A3M4P PARTICIPACOES LTDA. (EXECUTADO)

ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. (EXECUTADO)

PAULO JABUR MALUF (EXECUTADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligência do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022759-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVA MARIA DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 29/11/2019, às 13h.15.min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015195-04.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELTON LUCAS SANTOS BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL NASCIMENTO RAMALHO OAB - MT24405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO MORESCHI OAB - MT11686-O (ADVOGADO(A))

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT12454-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015195-04.2020.8.11.0041. (k) 

REQUERENTE: WELTON LUCAS SANTOS BORGES REQUERIDO: MONACO 

MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA VISTOS. Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO manejado pela parte Requerida MÔNACO MOTOCENTER 

MATO GROSSO LTDA no Id.31280294, objetivando expressamente a 

alteração da decisão do Id.30972441, que concedeu a tutela provisória ao 

Embargado para oportunizar a Embargante consertar o veículo novo 

adquirido pelo Embargado, que apresentou vício oculto ainda no prazo da 

garantia contratual e legal. Certificada a tempestividade no Id.31314644, 

vieram conclusos. É o necessário DECIDO Consigno que a insurgência da 

Embargante não implicará na modificação da decisão embargada, deixo de 

intimar a Embargada para manifestação prevista no artigo 1.023, §2º do 

CPC. O artigo 1.022, do CPC é bastante claro, ao dispor que cabem 

embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, 
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obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. 

Não tem, portanto, a finalidade de substituir a decisão embargada, nem 

tampouco alterar os fundamentos da decisão. Art. 1.022. Cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. No caso dos autos, em que pese à 

insurgência da parte Embargante, entendo inexistente qualquer mácula na 

decisão embargada, porquanto a simples leitura das questões ventiladas, 

dizem respeito à reapreciação da decisão, para o qual não se prestam os 

embargos de declaração. É certo que o estado do veículo ainda pende de 

esclarecimento, razão porque foi oportunizado à Embargante o prazo legal 

para solucionar o vício confessado inclusive nos embargos opostos. 

Derradeiro, o julgador não está obrigado a aplicar o direito conforme a 

pretensão das partes, mas sim de acordo com os ditames da Lei, e o seu 

livre convencimento, que deve ser justificadamente demonstrado, em suas 

razões de decidir, como ocorreu no caso em tela. Assim, as alegações do 

Embargante não se enquadram em nenhum dos permissivos do artigo 

1022 do CPC, demonstrando o nítido intento de que sejam revistas as 

razões do julgamento através de via transversa. ANTE O EXPOSTO, em 

meu entender, na decisão proferida no Id.30972441 destes autos inexiste 

a omissão, contradição, obscuridade ou erro material na ordem exarada, 

não sendo esta a via correta para modificação do decisum impugnado, 

com fulcro no artigo 1.022 e seguintes do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos no Id.31280294. Devolvo os autos 

à Secretaria do Juízo para o cabal cumprimento da ordem proferida no 

Id.30972441, dando regular prosseguimento ao feito, inclusive a realização 

da audiência de conciliação designada no Id.31065735 (21/07/2020 às 

13h00). Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015273-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DE OLIVEIRA SANCHES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO DE SOUSA LIMA OAB - MT26128/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 04/08/2020, às 08:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1053847-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARYOHAN DA SILVA MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 11:15 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003564-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARACILDO JOSE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 13:00 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006102-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 10:45 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056475-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA PEREIRA DE REZENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 10:30 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048137-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VIEIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 10:15 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056974-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONNY WEBERSON GONCALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 10:00 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012346-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do DPVAT, a parte 
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requerente vem emendar o pedido, anexando nos autos o comprovante de 

renda. Evidenciando que neste caso já ouve a postulação administrativa, 

com decurso de mais de trinta dias desde o protocolo junto à seguradora, 

sem ser atendido, defiro o pedido formulado pelo requerente no 

identificador nº7246072, para emenda da inicial. Presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos defiro ao 

requerente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, conforme 

dispõe o § 3º, do artigo 99 do CPC/2015. Anotem-se. Fundamentado no 

que dispõe o artigo 334 do CPC/2015, designo o dia 27 de Outubro de 

2017, as 10h:15mn, para realização da audiência de conciliação, que será 

realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. 

José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br. Cite-se a parte requerida, consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil. Intime-se a parte requerente na pessoa do advogado constituído 

(CPC, art. 334, § 3º). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056898-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DA COSTA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 08:00 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049365-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON OLIVEIRA CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIANO LOURENCO SANCHES OAB - MT11333-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTY SEGUROS S/A (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1049365-36.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 07 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031571-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. X. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA OAB - MT10871-O 

(ADVOGADO(A))

ANDERSON DOUGLAS ROSSETTI BUENO OAB - MT25857-O 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT13356-O 

(ADVOGADO(A))

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. N. J. (REU)

E. V. (REU)

M. É. N. (REU)

J. P. D. E. (REU)

 

Certifico que, designo o dia 04/08/2020, às 08:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000959-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. M. D. C. -. I. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDA ALMEIDA HORTA OAB - SP349810 (ADVOGADO(A))

EDUARDO DE LIMA HELAEHIL OAB - SP441523 (ADVOGADO(A))

JOSE MARTINHO SANTOS DA SILVA FILHO OAB - MT15258-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. T. D. I. L. (REU)

F. R. D. A. S. (REU)

 

Certifico que, designo o dia 04/08/2020, às 09:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048910-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA REGINA DA SILVA PINTO DE MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 09:45 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020164-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO CARIBE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSÉ SIMÕES ROSETTE (REQUERIDO)

JOSE ROBERTO ROSETTE (REQUERIDO)

 

Nos termos da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, 

bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT, 

certifico que reagendo a audiência de conciliação designada neste feito, 

para o dia 04/08/2020, às 10:30 Horas, para realização da audiência de 

conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1010866-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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PAO NOBRE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATASHA DE OLIVEIRA MENDES COUTINHO OAB - MT16445-O 

(ADVOGADO(A))

HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI OAB - MT6624-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO DOS SANTOS RUELLES (REQUERIDO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligência do oficial de justiça.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014491-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANILDA MARTINS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1014491-88.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 16 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005343-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DANIEL DE SOUZA PROSENEVICZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Outros Interessados:

ELIANA NUNES DE SOUZA (AUTOR(A))

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 08:15 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011334-10.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ MENDES PEDROSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1011334-10.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 16 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056918-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1056918-37.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 16 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012268-65.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEPHER FERNANDO ANTUNES ARRUDA (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1012268-65.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 
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despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 16 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008555-82.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA MARIA DE AMARAL TEOPHIRO RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1008555-82.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 16 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006397-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO CIPRIANO FREITAS DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1006397-54.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 17 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010258-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TALYSSA FERNANDES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1010258-48.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 17 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012334-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA DE ARRUDA ALBUQUERQUE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT12790-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1012334-45.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 17 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 
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(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056869-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO KREINER DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ARTHUR GOMES CORSINO OAB - MT27536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1056869-93.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 17 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014274-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA SILANE DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA OAB - MT26107/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1014274-45.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 17 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057569-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURINO TOMAZ DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1057569-69.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 17 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003412-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID MAYARA VENTURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1003412-15.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 17 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055003-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO HENRIQUE DE FIGUEIREDO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1055003-50.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 
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representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 17 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1053847-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARYOHAN DA SILVA MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1053847-27.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 07 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003564-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARACILDO JOSE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1003564-63.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 07 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006102-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1006102-17.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 07 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056475-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA PEREIRA DE REZENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1056475-86.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 07 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 
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Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048137-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VIEIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1048137-26.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 07 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056974-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONNY WEBERSON GONCALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1056974-70.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 07 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056898-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DA COSTA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1056898-46.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 07 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049365-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON OLIVEIRA CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIANO LOURENCO SANCHES OAB - MT11333-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTY SEGUROS S/A (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 12:00 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048910-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA REGINA DA SILVA PINTO DE MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1048910-71.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 07 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 
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(65) 3648-6006

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015195-04.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELTON LUCAS SANTOS BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL NASCIMENTO RAMALHO OAB - MT24405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015195-04.2020.8.11.0041. (k) 

REQUERENTE: WELTON LUCAS SANTOS BORGES REQUERIDO: MONACO 

MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA VISTOS. Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO manejado pela parte Requerida MÔNACO MOTOCENTER 

MATO GROSSO LTDA no Id.31280294, objetivando expressamente a 

alteração da decisão do Id.30972441, que concedeu a tutela provisória ao 

Embargado para oportunizar a Embargante consertar o veículo novo 

adquirido pelo Embargado, que apresentou vício oculto ainda no prazo da 

garantia contratual e legal. Certificada a tempestividade no Id.31314644, 

vieram conclusos. É o necessário DECIDO Consigno que a insurgência da 

Embargante não implicará na modificação da decisão embargada, deixo de 

intimar a Embargada para manifestação prevista no artigo 1.023, §2º do 

CPC. O artigo 1.022, do CPC é bastante claro, ao dispor que cabem 

embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, 

obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. 

Não tem, portanto, a finalidade de substituir a decisão embargada, nem 

tampouco alterar os fundamentos da decisão. Art. 1.022. Cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. No caso dos autos, em que pese à 

insurgência da parte Embargante, entendo inexistente qualquer mácula na 

decisão embargada, porquanto a simples leitura das questões ventiladas, 

dizem respeito à reapreciação da decisão, para o qual não se prestam os 

embargos de declaração. É certo que o estado do veículo ainda pende de 

esclarecimento, razão porque foi oportunizado à Embargante o prazo legal 

para solucionar o vício confessado inclusive nos embargos opostos. 

Derradeiro, o julgador não está obrigado a aplicar o direito conforme a 

pretensão das partes, mas sim de acordo com os ditames da Lei, e o seu 

livre convencimento, que deve ser justificadamente demonstrado, em suas 

razões de decidir, como ocorreu no caso em tela. Assim, as alegações do 

Embargante não se enquadram em nenhum dos permissivos do artigo 

1022 do CPC, demonstrando o nítido intento de que sejam revistas as 

razões do julgamento através de via transversa. ANTE O EXPOSTO, em 

meu entender, na decisão proferida no Id.30972441 destes autos inexiste 

a omissão, contradição, obscuridade ou erro material na ordem exarada, 

não sendo esta a via correta para modificação do decisum impugnado, 

com fulcro no artigo 1.022 e seguintes do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos no Id.31280294. Devolvo os autos 

à Secretaria do Juízo para o cabal cumprimento da ordem proferida no 

Id.30972441, dando regular prosseguimento ao feito, inclusive a realização 

da audiência de conciliação designada no Id.31065735 (21/07/2020 às 

13h00). Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1016978-31.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAYS MARA SANDI PRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PEREIRA PRADO OAB - MT14521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016978-31.2020.8.11.0041. (k) AUTOR(A): 

THAYS MARA SANDI PRADO REU: IUNI EDUCACIONAL S/A. VISTOS, 

Compulsando os autos, identifico incongruências que inviabilizam o 

recebimento da ação. Sabe-se que a ação de consignação em pagamento 

presta-se tão somente para realização de pagamento de obrigação de 

dívida líquida e certa, não havendo que se discutir sobre controvérsia 

acerca do mérito da obrigação, estando prevista nos artigos 334 e 

seguintes do Código Civil. Destarte, para que a consignação tenha força 

de pagamento, o pagamento da dívida deve ser integral ou na forma 

pactuada (aceita pelo credor), conforme se depreende do artigo 336 do 

Código Civil: Art. 336. Para que a consignação tenha força de pagamento, 

será mister concorram, em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, 

todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento. In casu, o 

pedido de consignação em pagamento repousa na hipótese do inciso I do 

artigo 335 do Código Civil – recusa injustificada em receber o pagamento 

na forma parcelada, por parte da credora – extraindo-se da petição inicial, 

em que a Autora discorda a proposta de acordo imposta pela Requerida 

para a manutenção da relação contratual entre as partes. Entretanto, o 

ajuizamento da presente ação especial não tem o condão de compelir o 

credor a aceitar a proposta de pagamento da dívida nas condições 

impostas ou suportáveis pelo devedor, porquanto não há previsão legal a 

respeito. Ademias, o art. 327, do Código de Processo Civil, dispõe acerca 

da cumulação de pedidos e estabelece os requisitos para a cumulação de 

pedidos, in verbis: Art. 327. É lícita a cumulação, em um único processo, 

contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja 

conexão. § 1º São requisitos de admissibilidade da cumulação que: I - os 

pedidos sejam compatíveis entre si; II - seja competente para conhecer 

deles o mesmo juízo; III - seja adequado para todos os pedidos o tipo de 

procedimento. § 2º Quando, para cada pedido, corresponder tipo diverso 

de procedimento, será admitida a cumulação se o autor empregar o 

procedimento comum, sem prejuízo do emprego das técnicas processuais 

diferenciadas previstas nos procedimentos especiais a que se sujeitam 

um ou mais pedidos cumulados, que não forem incompatíveis com as 

disposições sobre o procedimento comum. § 3º O inciso I do § 1o não se 

aplica às cumulações de pedidos de que trata o art. 326. Com efeito, o 

inciso III, do § 1º, do art. 327, do CPC, prevê a identidade procedimental 

como condição à cumulação de pedidos, sendo certo que a ação deve 

sempre seguir um procedimento único. De toda sorte, insta reconhecer, 

que o § 2º, do art. 327, do CPC, permite a cumulação do pedido 

consignatório com outros pedidos diferentes, no mesmo bojo processual, 

todavia, consequentemente, desamparado do rito especial da ação de 

consignação em pagamento, observando-se o procedimento comum. 

Portanto, o depósito em consignação, quando vindicado em cumulação de 

outros pedidos do devedor, torna-se um incidente. Desta forma, é notório 

que, o Autor se socorreu da via inadequada e estreita para propositura da 

ação. Ante o exposto, INTIME-SE a parte Autora, para no prazo de 15 

(quinze) dias, ADITAR A INICIAL, com fulcro no artigo 321, do CPC, sob 

pena de indeferimento da petição inicial, a fim de sanar as inconsistências 

retro mencionadas, ADEQUANDO à ação proposta, devendo seus 

fundamentos jurídicos e pedidos estarem em conformidade aos 

procedimentos estabelecidos pelo CPC, bem como se atentar ao 

preenchimento dos requisitos previstos no artigo 335 do Código Civil. 

Outrossim, considerando que a atual sistemática concebida no PJE reforça 

a necessidade de atuação conjunta dos usuários internos (juízes e 

servidores) e externos (partes, advogados, etc...), bem ainda, diante dos 

inúmeros percalços enfrentados na análise dos autos eletrônicos nos 

casos de emenda da petição inicial, a fim de evitar trabalho desnecessário 

para todos os usuários (analisar as duas petições - a inicial e a emenda) e 

otimizar o fluxo normal do processo, DETERMINO à parte Autora que 

apresente NOVA PETIÇAO inicial, nomeando o arquivo como “EMENDA 

SUBSTITUTIVA DA PETIÇÃO INICIAL”. Ressalvo que com a apresentação 

da NOVA petição inicial, o ID correspondente à juntada da peça a ser 

substituída SERÁ riscado e seu conteúdo não estará mais disponível para 

visualização/consulta, DEVENDO a parte Autora indicar com clareza quais 

os números dos Ids que permanecerão nos autos. Com fulcro no artigo 98 

CPC, presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da 

Requerente, e por consequência, concedo-lhe os benefícios da Justiça 

Gratuita, até que se prove o contrário das informações exaradas. 

Decorrido o prazo supra, voltem os autos conclusos para análise 

ulteriores deliberações. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1007020-21.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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GLEYSON FERNANDO LOPES DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS OAB - MT22566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZELIANY CLAUDIA DA SILVEIRA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007020-21.2020.8.11.0041. (k) AUTOR(A): 

GLEYSON FERNANDO LOPES DIAS REU: ZELIANY CLAUDIA DA SILVEIRA 

VISTOS, INDEFIRO o pedido de RECONSIDERAÇÃO formulado no 

Id.31242168, mantendo incólume a decisão do Id.31048592, pelos seus 

próprios fundamentos, devendo a parte Autora se valer da via adequada 

para a reforma da decisão. A propriedade do imóvel, embora não tenha 

sido inequivocamente demonstrada, sobressai que a ausência dos 

requisitos legais afetos ao instituto jurídico eleito é que preponderou para o 

indeferimento do pedido de tutela provisória, aliado às frágeis provas do 

Autor que justificassem a injusta posse da Ré, uma vez que houve a 

cessão voluntária, verbal da posse do imóvel que, o próprio cessionário 

(estranho aos autos) dispôs a título de propriedade com a Ré na 

separação consensual homologada em juízo e colacionada pelo Autor. 

Assim, sem maiores delongas, não vislumbro qualquer elemento fático ou 

probatório capaz de modificar o posicionamento exarado na decisão do 

Id.31048592. Aguarde-se a audiência designada no Id.31068832 

(21/07/2020 às 11h00). Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1015619-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLARIA MARIA CORONEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL Proc. nº 

1015619-46.2020.8.11.0041(LP) VISTOS, OLARIA MARIA CORONEL, 

devidamente qualificada nos autos, ingressou com o presente 

procedimento de jurisdição voluntária, com vista à restauração de sua 

Certidão de Casamento. Alega a parte Requerente que em 20 de abril de 

1955, foi registrado seu casamento no Cartório de Notas registro civil e 

paz de Acorizal – MT, e ao solicitar a 2° (segunda) via de seu Registro de 

Casamento, recebera a informação de que nada havia sido encontrada em 

seu assento, consoante certidão negativa juntada aos autos (id. 

30995798). Para comprovar o alegado, juntou aos autos os documentos 

de id. 30955134/30955800. Requereu o benefício da Justiça Gratuita, com 

as alegações devidas, registradas na Declaração de Hipossuficiência id. 

30955134, Pedido Este, DEFERIDO no despacho de id. 30998053. Em vista 

dos autos (id. 31103456) o ilustre representante do Ministério Público 

opinou pelo deferimento do pedido. A parte Autora no id. 

31183668/31183676, manifestou ciência nos autos. Vieram os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. O artigo 109 da lei n. 6.015, de 31 de 

dezembro de 1973 estabelece: Art. 109: Quem pretender que se restaure, 

supra ou retifique assentamento no registro civil, requererá, em petição 

fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de 

testemunhas, que o juiz o ordene, ouvido o órgão do ministério público e 

os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório. 

(renumerado do art. 110 pela lei nº 6.216, de 1975). O conjunto probatório 

existente no feito comanda o deferimento do pedido da parte Requerente, 

dando substrato ao mesmo e tornando patente que não foi encontrado no 

Cartório em que foi registrado, o seu Assento de Registro de Casamento. 

Contudo, no presente caso, houve a emissão de Certidão de Casamento, 

conforme se observa da cópia do Registro de Casamento de id. 30995793, 

de modo a tornar inexorável o acolhimento de seu pedido de restauração 

da Certidão de Casamento da parte Autora. Desta feita, JULGO 

PROCEDENTE o pedido DE RESTAURAÇÃO DE REGISTRO DE ASSENTO 

DE CASAMENTO para determinar ao Oficial do Cartório de Notas e 

Registro Civil e Paz, Acorizal – MT, a restauração e lavratura do Registro 

Civil de casamento de OLARIA MARIA CORONEL e MANOEL DE ALMEIDA 

CORONEL com os dados constantes no documento de id. 39955130 pág.6, 

nos termos do artigo 54 da Lei de Registros Públicos. Expeça-se o 

competente ofício, consignando o prazo de 05 (cinco) dias para o 

encaminhamento da cópia da certidão de casamento a fim de instruir o 

presente feito, nos termos do §5º do art. 46 da legislação pertinente. Com 

a juntada nos autos do registro civil, INTIME-SE a parte Autora para 

retirá-lo, substituindo por fotocópia, e inexistindo ulteriores deliberações, 

arquive-se o presente, observando as formalidades legais. Sem custas 

finais por ser a parte Requerente beneficiária da justiça gratuita. Sem 

arbitramento de honorários advocatícios, por se tratar de procedimento de 

jurisdição voluntária. Cumpridas as determinações e preclusa a via 

recursal, inexistindo ulteriores deliberações, certifique-se e arquive-se 

com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1026586-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAMARA DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS Processo Nº 1026586-58.2017.8.11.0041 (h) 

VISTOS, THAMARA DE SOUZA SILVA propôs AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em 

desfavor de TIM CELULAR S.A. Narra a Autora que está sendo 

indevidamente cobrada por uma prestação de serviço que jamais adquiriu, 

proveniente de um contrato que nunca assinou e que até então 

desconhecia. Por fim, requer a procedência da demanda para que seja 

declarado a inexistência de débito, bem como, para condenar o Requerido 

ao pagamento R$ 10.000,00 (dez mil reais) a titulo de danos morais, os 

benefícios da justiça gratuita, a inversão do ônus da prova. Decisão de ID. 

9633058, deferindo os benefícios da justiça gratuita e determinando a 

citação da Requerida. Audiência realizada no dia 26 de junho de 2018, a 

qual restou infrutífera ante a ausência da parte Requerida (ID. 13852294). 

Certidão de decurso de prazo para apresentação de contestação (ID. 

15034983). Os autos vieram conclusos para sentença. É O RELATÓRIO 

DECIDO Inicialmente, consigno que mesmo devidamente citado o Requerido 

não apresentou contestação, o que impõe a decretação da revelia em seu 

desfavor. Insta esclarecer que, é através da contestação que o Réu 

formula toda a sua matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito com que impugna o pedido do autor (artigo 336 do CPC), sendo 

certo que a ausência da apresentação da defesa gera a revelia (artigo 

344 do CPC), presumindo-se verdadeiros os fatos narrados pelo Autor. 

Sobre o tema, já se manifestou José Miguel Garcia Medina: "[...] A 

resposta do réu é manifestada através da contestação. Nela o réu poderá 

apresentar seus fundamentos de defesa, de qualquer natureza (aí 

incluídos, por exemplo, temas processuais como incompetência absoluta 

ou relativa, impugnação ao valor da causa, indevida concessão de 

assistência judiciária gratuita etc, que, antes do CPC/2015, exigiam 

apresentação de petição autuadas separadamente, em apenso), bem 

como mover nova demanda contra o autor, apresentando reconvenção.

[...]" (Novo Código de Processo Civil comentado: com remissões e notas 

comparativas ao CPC/1973. SP. Ed. RT, 2015, págs. 562/563). Sobre os 

efeitos da ausência de resposta do réu, assinala o nobre Humberto 

Theodoro Junior: A presunção de veracidade, decorrente da revelia não é 

absoluta e insuperável, nem pretendeu a lei transformar o juiz, na espécie, 

num robot que tivesse que provar, conscientemente, a inverdade e a 

injustiça, sem qualquer possibilidade de coactar a iniquidade e a mentira. 

Não há como não se não considerar, implícita a ideia de que a presunção 

de veracidade decorrente de revelia do adversário só poderá produzir 

todos os efeitos quanto a fatos revestidos de credibilidade ou 

verossimilhança. Aliás, há que se distinguir entre reconhecimento de fatos 

(juízos de afirmação sobre realidades externas, que se opõem a tudo o 

que é ilusório, fictício, ou apenas possível) e sequelas de sua afirmação. 

Só o fato objetivo não contestado é que se presume verdadeiro. Tal 

presunção não alcança cegamente as consequências de sua afirmação. 
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Assim, não assumem véstia e dogma de fé, meras estimativas de prejuízo 

perante fato tomado indiscutível pela revelia do adversário. (THEODORO 

JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. V. 1. 41ª. ed. Rio de 

Janeiro: Forense. p.350) Impende destacar que a presunção de 

veracidade decorrente da revelia não é absoluta e pode ceder a outros 

elementos de convicção e postulados valorativos, cuja análise deve ser 

realizada livremente pelo juiz da causa. Desta feita, considerando a inércia 

voluntária do Requerido, com fulcro no artigo 344 do CPC, DECRETO a 

REVELIA do Requerido TIM CELULAR S.A., face a ausência de 

contestação, cujos efeitos serão aplicados na forma equitativa. Com fulcro 

na permissão legal do artigo 370 do CPC, sobretudo considerando ser o 

juiz destinatário das provas, por estar suficientemente convencido sobre 

os pontos controvertidos, tomando por base as provas carreadas no 

caderno processual, passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do 

artigo 355 do Código de Processo Civil. Inicialmente, cumpre registrar a 

incidência da legislação consumerista à espécie dos autos, dada a 

subsunção das partes aos arts. 2º, 3º e 17 do CDC. Assim, incidindo as 

regras do CDC ao caso em análise, a responsabilidade civil decorrente da 

prática de ato ilícito deixa de ser subjetiva (arts. 186 e 927 do CC/02), para 

se tornar objetiva, a teor do que estabelece o artigo 14 da Lei de 

Consumo. Conforme orientação do referido artigo, "o fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos". A imposição do dever de 

indenizar objetivamente exigirá, portanto, a ocorrência da conduta do 

agente (independente de culpa), dano e nexo causal. Ausentes quaisquer 

um destes requisitos, afasta-se o dever reparatório. No que se refere ao 

nexo causal, poderá ser afastado, deixando-se de impor a obrigação de 

reparação pelo fornecedor, na hipótese em que inexistir o defeito do 

produto ou serviço, ou quando houver culpa exclusiva do consumidor ou 

terceiro, consoante determinam os incisos I e II, do § 3º do referido artigo 

14 do CDC. A culpa exclusiva de terceiros capaz de afastar o nexo causal 

e elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços 

somente se verifica quando o prejuízo não guardar qualquer relação de 

causalidade com a atividade desenvolvida pelo fornecedor, sendo 

absolutamente estranho ao produto ou serviço comercializado. Destarte, 

para que se configure a excludente de responsabilidade por culpa 

exclusiva de terceiro, é necessário que o fato danoso seja inevitável, 

imprevisível e totalmente estranho à atividade desempenhada pelo 

fornecedor. No caso em tela, a Requerente busca a declaração de 

inexistência de débito, com a consequente condenação da Ré em danos 

morais, em razão da inscrição indevida de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito, sendo que jamais firmou qualquer contrato ou adquiriu 

produtos junto à Requerida. Verifica-se do Extrato do Serasa de ID. 

9621899, que de fato a Requerida inseriu o nome da Autora nos órgãos de 

proteção de crédito, por um débito no valor de R$ 32,90 (trinta e dois reais 

e noventa centavos), com data de vencimento em 07/10/2014. Diante da 

revelia da parte Requerida, presumem-se verdadeiras as alegações da 

Autora. Além disso, se o consumidor alega inexistência do débito, é do 

fornecedor de serviços, o ônus de comprovar que o negócio jurídico que 

lastreia o débito cobrado legitima a inclusão do nome daquele nos 

cadastros de proteção ao crédito (art. 373, II do CPC). Dessa forma, 

impõe-se reconhecer a responsabilidade civil da Requerida, sendo 

manifestamente ilícita a circunstância consistente em permitir a mantença 

do nome da Autora em cadastro negativo. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA 

- ÔNUS DA PROVA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL - NEGATIVAÇÕES ANTERIORES 

- DISCUSSÃO EM JUÍZO - DEVEDOR NÃO CONTUMAZ - INDENIZAÇÃO 

DEVIDA. Incumbe à parte ré, nas ações declaratórias negativas, provar a 

existência do débito, porquanto é certo que, no plano fático, não se pode 

atribuir ao autor o ônus de comprovar fato negativo. Sem provas 

contundes da existência do débito, há de se reconhecer como indevida a 

inscrição do nome do autor em cadastro de restrição creditícia. Se existem 

negativações anteriores em nome do requerente, distintas da discutida 

nestes autos - por dívida já declarada inexigível pela sentença, mas se ele 

comprova que todas estão sendo discutidas judicialmente, afastando o 

reconhecimento como devedor contumaz, faz jus à indenização por danos 

morais, em razão da negativação indevida, objeto desta demanda. (TJ-MG 

- AC: 10378170012215001 MG, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data 

de Julgamento: 10/12/2019, Data de Publicação: 13/12/2019) Quando 

ocorre uma cobrança indevida, os posicionamentos mais atuais acerca da 

responsabilidade civil são no sentido de aceitar como causa de 

indenização a remessa do nome do Consumidor aos órgãos de proteção 

ao crédito, que prejudica o consumidor. Em assim não sendo, a cobrança 

indevida, se traduz em constrangimento, e a consequente indenização por 

danos morais. O dano está presente, eis que a Autora passou pelo 

transtorno de ser cobrada por uma dívida que não contraiu, e ter seu 

nome lançado no rol dos maus pagadores por meses. Tais fatos, que não 

podem ser confundidos com meros aborrecimentos comuns, abalariam 

sobremaneira qualquer pessoa de bem e cumpridora de seus 

compromissos, importando sem dúvida em dor de ordem moral, consoante 

as mais elementares normas de experiência comum, exsurgindo daí o 

dever da requerida de indenizar o consumidor lesado. É certo que a 

indevida inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se configura como 

dano "in re ipsa", isto é, prescinde de prova. É pacífico na nossa 

jurisprudência que o dano moral não depende de prova, bastando 

comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano moral apenas 

é presumido, uma vez que é impossível adentrar na subjetividade do outro 

para aferir a sua dor e a sua mágoa. Nesse sentido: AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO 

AUTOR NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – REPARAÇÃO – DANO 

MORAL – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO – AÇÃO 

JULGADA PROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO – 1. "Dispensa-se a 

prova de prejuízo para demonstrar ofensa ao moral humano, já que o dano 

moral, tido como lesão a personalidade, ao âmago e a honra da pessoa, 

por vezes é de difícil constatação, haja vista os reflexos atingirem parte 

muito própria do individuo - o seu interior". (RESP 85.019/RJ, 4ª Turma, Rel. 

Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU 18.12.98, p. 358). 2. Para fixação 

do montante a título de indenização por dano moral deve-se levar em conta 

a gravidade do ato, culpabilidade e capacidade econômica do agente, os 

efeitos surtidos sobre a vítima e sua condição social. (TAPR – AC 

0264955-8 – (210814) – Curitiba – 1ª C.Cív. – Rel. Juiz Ronald Schulman – 

DJPR 27.08.2004). (grifei e negritei). Não há regras objetivas para a 

fixação do dano moral, cabendo ao juiz a árdua tarefa de arbitrá-lo, 

atentando, sempre, para a natureza e extensão do dano, bem como para 

as condições pessoais do ofensor e do ofendido, principalmente à 

econômico-financeira, de modo que haja compensação pela dor sofrida 

sem desconsiderar o caráter repressivo pedagógico, desincentivando o 

causador do dano de novas práticas de atos assemelhados. Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Requerente deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência e severidade. 

Em relação ao "quantum" a ser fixado em sede de danos morais, o valor 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais) no caso em comento se coaduna com os 

danos morais sofridos pela autora. DIANTE DO EXPOSTO, nos termos do 

artigo 487 do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado pela 

Requerente THAMARA DE SOUZA SILVA, para DECLARAR a inexistência 

dos débitos, no valor de R$ 32,90 (trinta e dois reais e noventa centavos), 

com data de vencimento em 07/10/2014, e CONDENO a Requerida, TIM 

CELULAR S.A. ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

pelos danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do presente 

decisum. Presente o princípio da sucumbência, CONDENO a parte ré ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

20% (vinte por cento) do valor da condenação. Transitado em julgado e 

decorridos 15 (quinze) dias sem a manifestação da parte vencedora 

expressando o desejo de executar a sentença, arquive-se. (Art. 1.284 da 

CNGC/TJMT) Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de abril 

de 2020. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017549-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LAURO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1017549-36.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, JOAO LAURO DE ARRUDA 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

02/11/2018, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, ocasionando “fratura de tíbia”. Discorre o Autor em 

sua inicial requerendo a concessão do benefício da justiça gratuita, que a 

Requerida seja citada a comparecer à audiência de conciliação, que após 

a realização da perícia para apuração do grau de incapacidade que 

acomete a parte autora, que julgue a presente Ação totalmente 

procedente, no sentido de reconhecer o direito à indenização da parte 

autora, e determine que a seguradora pague tal indenização referente ao 

seguro obrigatório dpvat com juros a partir da provocação administrativa 

por meio de notificação extrajudicial cartorária que aconteceu no dia 

15/01/2019 (Enunciado nº 10 dos Juízes do Juizado Especial de Mato 

Grosso), e correção monetária com o índice INPC, a partir da data em que 

entrou em vigor a medida provisória nº 340/2006 que alterou o valor da 

indenização e fixou em até R$ 13.500,00, ou seja, dia 29/12/2006, ou 

alternativamente, que a correção monetária seja aplicada a partir da data 

do acidente. Requereu ao final, a condenação do Requerido as custas e 

despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios 

sucumbenciais de acordo com o art. 85, § 2º, do CPC, ou seja, no importe 

de 20%, caso o direito a indenização da parte autora ultrapasse a metade 

do máximo indenizável, ou seja, o máximo indenizável é de R$ 13.500,00, 

portanto, a metade é de R$ 6.750,00, se o valor da condenação for maior 

que isso, pugna pela aplicação do parágrafo 2º do art. 85 do CPC na 

condenação dos honorários. Despacho inicial no id. 19634348. A 

Requerida apresentou contestação id. 25299125 arguindo em preliminar 

pela necessidade de alteração da Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, a incorreção do valor da 

causa, a ausência de documento imprescindível para a demanda, e a falta 

de interesse de agir por entender necessária a realização do pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação. No mérito, defendeu 

pela improcedência do pedido inicial ante a ausência de provas da 

invalidez permanente e definitiva, a falta de nexo causal entre a lesão e o 

acidente e a inexistência de prova da invalidez. Discorreu pela 

impossibilidade de inversão do ônus da prova, sustentou também que o 

quantum indenizatório, deve se ater aos termos da Lei. 6.164/74, alterada 

pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da 

indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja 

observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor 

indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de 

eventual condenação, a correção monetária incida a partir da data do 

ajuizamento da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da 

citação, em observância a Súmula 426 do STJ. Petição de habilitação nos 

autos no id.25807976. O Autor foi submetido à pericia médica, por ocasião 

da audiência de conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 

26453914. A parte Autora no id. 26686513, manifestou concordância com 

o exposto laudo. Certidão de decurso de prazo no id. 27309649. Os autos 

vieram conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

DA PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE 

DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao 

pedido de alteração e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo 

da lide, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o 

artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer 

seguradora em responder pelo pagamento da indenização em virtude do 

seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 

2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o 

devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada 

um dos codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer 

modificação no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – INCORREÇÃO DO 

VALOR DA CAUSA Registro que em ações de cobrança de seguro 

obrigatório - DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que faz jus 

após se submeter à perícia, motivo pelo qual, assim como ocorre nas 

demandas em que se busca indenização por dano moral, a quantia 

postulada na exordial é meramente estimativa. Nesse encalço, a pretensão 

do Requerido para que seja atribuído valor da causa na forma específica 

determinada no art. 292 do CPC é impertinente, na medida em que a 

indenização securitária almejada pelo Autor, caso tenha êxito na lide, 

deverá obedecer ao grau da alegada invalidez, que pretende provar por 

meio de perícia técnica, restando correta a atribuição de valor estimativo à 

causa. PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS AO 

PROCESSAMENTO DA DEMANDA. No que tange a preliminar, verifico que 

não assiste razão à alegação da Requerida, pois a parte Autora 

corroborou com a inicial, juntando todos os documentos necessários, tais 

como: boletim de ocorrência (id. 19630218) e histórico clínico (id. 

19630222), e exames médicos e raio-x, para a propositura da ação, 

demonstrando o nexo causal entre o fato e o acidente. PRELIMINAR – DA 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DA 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – NECESSIDADE/ADEQUACÃO DAS 

FALÁCIAS CONSTANTES NA INICIAL – MANOBRAS PARA EVITAR A 

ANÁLISE ADMINISTRATIVA Alega a parte Requerida que jamais deixou de 

receber os pedidos administrativos de quaisquer recursais no País e que 

não tem obrigação de assim proceder sem a apresentação dos 

documentos mínimos exigidos na Lei 6.194/74, notadamente no que se 

refere à comprovação da alegada invalidez permanente. Todavia, a 

escusa apresentada pela parte Requerida não merece guarida, porquanto 

é trivial sabença que o IML da Capital não realiza perícias para fins de 

prova do Seguro DPVAT, como também, mesmo que o Requerente 

apresentasse no âmbito administrativo qualquer outro laudo médico 

atestando o grau de invalidez, seria submetido à perícia por médico 

designado pela própria Seguradora, a fim de constatar e avaliar a 

existência e aferição do grau da lesão ou lesões, para os fins do §1º do 

art.3º da Lei de regência. Portanto, de uma forma ou de outra, persiste a 

obrigação da Seguradora independente da apresentação do laudo receber 

e analisar a documentação apresentada pelo requerente 

administrativamente, e, se for o caso, rejeitar ou solicitar complementação 

de forma fundamentada. Demais disso, cumpre grafar que a decisão do 

Pretório Excelso quando do julgamento do Recurso Extraordinário 839314, 

não deixa dúvida: o que se exige é a existência do requerimento 

administrativo prévio ao ajuizamento da ação judicial, o indício de que 

existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e 

configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção 

do Poder Judiciário, não o exaurimento da via administrativa. Assim, 

restando comprovado na hipótese vertente que a parte Requerente 

formulou administrativamente o pagamento da indenização correspondente 

ao seguro DPVAT juntamente com toda documentação exigida pela Lei 

6.194/74, perfaz evidenciado o interesse processual do Autor. Portanto, 

REJEITO A PRELIMINAR. Inexistindo outras preliminares, passo a análise 

do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial fora juntado 

o Boletim de ocorrência (id. 19630218) e Histórico Clínico (id. 19630222), 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 26453914, 

concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade 

entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que acometeu o 

Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de 

Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é 

motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo 

apenas que a indenização será paga mediante a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos 

hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a 

ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima 

de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 
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com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.9452009, 

em caso de perda anatômica eou funcional completa de um dos membros 

inferiores valor da indenização deve corresponder ao percentual de 70% 

(setenta por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial 

acostado aos autos (id. 26453419), dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão moderada, com perda de 50% (cinquenta por cento), do 

comprometimento de seu patromonio físico, a indenização deve 

corresponder, portanto a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e 

vinte e cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e 

juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 

deverão incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 

do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Com relação 

ao ônus da sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem sendo 

aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a 

procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro 

DPVAT, não configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do 

quantum debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, 

devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar ao Requerente JOAO LAURO DE ARRUDA, a quantia de R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), referente à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 02/11/2018 (Súmula 580 STJ), CONDENO 

a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor de R$ 

1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 do 

Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020104-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON DE FREITAS COELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1020104-26.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, AMILTON DE FREITAS COELHO 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

21/12/2018, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, ocasionando “fratura aberto em falange distal de 

5º(quinto) dedo da mão direita”. Discorre o Autor em sua inicial requerendo 

a concessão do benefício da justiça gratuita por não ter condições de 

suportar o ônus processual, que a Requerida seja citada a comparecer à 

audiência de conciliação, a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da 

prova e que seja julgado procedente o pedido, condenando a Requerida 

ao pagamento do Seguro Obrigatório- DPVAT, conforme determinado em 

lei, com juros desde o requerimento administrativo e correção monetária 

com índice INPC, a partir da data em vigor da medida provisória n. 

340/2006. Requereu ao final, a condenação do Requerido ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios. Despacho inicial no id. 20072925. A 

Requerida apresentou contestação id. 24625622 arguindo em preliminar 

pela necessidade de alteração da Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, e a incorreção do valor da 

causa. No mérito, requereu pela improcedência ao pedido inicial ante a 

ausência de provas da invalidez permanente e definitiva, a falta de nexo 

causal entre a lesão e o acidente e a inexistência de prova da invalidez. 

sustentou que o quantum indenizatório, deve se ater aos termos da Lei. 

6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do 

valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual 

condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual 

define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Requereu ainda que sejam os Honorários Advocatícios, arbitrados em 

no mínimo 10% (dez por cento) e o máximo 15%, (quinze por cento) sobre 

o valor da condenação. Petição de habilitação nos autos no id. 25831137. 

O Autor foi submetido a pericia médica, por ocasião da audiência de 
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conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 26458344. Impugnação 

à contestação no id. 28260782. Os autos vieram conclusos para prolação 

da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. DA PRELIMINAR - ALTERAÇÃO 

DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA 

LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da 

simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, 

denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo 

pagamento da indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, 

segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado 

pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida 

pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos codevedores a sua 

quota, portanto, desnecessária qualquer modificação no polo passivo 

desta ação. PRELIMINAR – INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA Registro 

que em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia postulada na exordial é meramente 

estimativa. Nesse encalço, a pretensão do Requerido para que seja 

atribuído valor da causa na forma específica determinada no art. 292 do 

CPC é impertinente, na medida em que a indenização securitária almejada 

pelo Autor, caso tenha êxito na lide, deverá obedecer ao grau da alegada 

invalidez, que pretende provar por meio de perícia técnica, restando 

correta a atribuição de valor estimativo à causa. Inexistindo outras 

preliminares, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos 

Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei 

n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte 

comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele 

decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a 

petição inicial fora juntado o Boletim de ocorrência (id. 20021250) e Boletim 

de atendimento (id. 20021253), sobrevindo no decorrer da instrução 

Laudo Pericial Judicial id. 26458344, concluindo de maneira inequívoca 

pela existência do nexo de causalidade entre acidente de trânsito e a 

debilidade permanente que acometeu o Requerente. Outrossim, eventual 

ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado 

em data posterior ao fato, não é motivo para recusa do pagamento, 

porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de juntada 

de tal documento, prescrevendo apenas que a indenização será paga 

mediante a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se 

nos autos existem elementos hábeis a comprovar a ocorrência do 

acidente automobilístico, tais como a ficha de atendimento médico que 

relata ter sido determinada pessoa vítima de acidente de trânsito ou 

prontuário médico que indica que o atendimento hospitalar decorreu de 

acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a comprovar o nexo de 

causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, comprovado nos autos o 

preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora 

ao recebimento da indenização securitária DPVAT, em atenção ao 

comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, devendo o 

valor da indenização deve ser proporcional ao grau da repercussão da 

debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de 

atestar a validade da utilização da tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a 

quantificação da indenização de acordo com o grau de invalidez, mesmo 

nos casos não contemplados pela MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 

544/STJ: É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros 

Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro 

DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 

16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008. 

(grifei) Desta feita, pela tabela anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação 

alterada pela Lei nº 11.945/2009, em caso de perda anatômica e/ou 

funcional completa de uma das mãos, o valor da indenização deve 

corresponder ao percentual de 70% (setenta por cento) do teto que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que no presente 

caso, o laudo pericial judicial acostado aos autos (id. 26458344), dá conta 

de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

caracterizada como de repercussão leve, com perda de 25% (vinte e 

cinco por cento) de seu comprometimento do patrimônio físico, a 

indenização deve corresponder, portanto a quantia de R$ 2.362,50 (dois 

mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), incidindo 

sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo 

inicial da cobrança dos juros de mora, deverão incidir a partir da citação, 

em consonância com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. 

Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. Com relação ao ônus da 

sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem sendo aplicado 

pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a procedência 

parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro DPVAT, não 

configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do quantum 

debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, devendo a 

seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar ao Requerente AMILTON DE FREITAS COELHO, a quantia de R$ 

2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 

3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 21/12/2018 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor 
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de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 

do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012913-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERNANDES LOPES DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1012913-27.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, HERNANDES LOPES DOS REIS, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório c/c PEDIDO DE DANOS MORAIS em face 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também 

qualificada, alegando, em síntese, que em 11/03/2019, foi vítima de 

acidente automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, 

ocasionando, “fratura do pé esquerdo, fratura tornozelo esquerdo e 

demais lesões”. Discorre o Autor em sua inicial requerendo a concessão 

do benefício da justiça gratuita por não ter condições de suportar com o 

ônus processual, a designação de audiência prévia de conciliação com 

realização de perícia judicial, a citação da parte Requerida para apresentar 

contestação no prazo legal, a inversão do ônus de suportar o 

adiantamento das despesas com a prova pericial, e ainda que a Requerida 

se abstenha das condutas ilegais apontadas, sob pena de 

responsabilização civil, requer ainda a declaração da negativa tácita ao 

pagamento administrativo e a condenação da Seguradora ao pagamento 

do seguro obrigatório DPVAT em decorrência da invalidez permanente no 

montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou o valor 

apurado na perícia. Requereu ainda a condenação Requerida a pagamento 

no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais 

pela prática de ato ilícito, desleal e abusivo. Ao final, requereu a 

condenação ao pagamento das custas e demais despesas processuais, 

bem como os honorários advocatícios no importe de R$ 2.500,00 (dois mil 

e quinhentos reais) de acordo com o art. 85, § 8° do CPC, ou 

alternativamente o § 2ºdo mesmo códex. Despacho inicial no id. 19055526. 

A autora no id. 19654051/19654054 junta documentos médicos. Aviso de 

recebimento no id. 21841810. A Requerida apresentou contestação id. 

22557264 arguindo em preliminar pela necessidade de alteração da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da 

demanda, a incorreção do valor da causa e a falta de interesse de agir por 

entender necessária a realização do pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação. No mérito, pela improcedência do pedido inicial, ante 

a inexistência da invalidez, o boletim de ocorrência ter sido lavrado em 

data posterior ao fato; a não apresentação de laudo pericial, a falta de 

nexo causal e requereu ainda a improcedência do pedido inicial com 

relação ao pedido de indenização por danos morais. Sustentou também 

que o quantum indenizatório, deve se ater aos termos da Lei. 6.164/74, 

alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da 

indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja 

observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor 

indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de 

eventual condenação, a correção monetária incida a partir da data do 

ajuizamento da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da 

citação, em observância a Súmula 426 do STJ. Petição de habilitação nos 

autos no id. 24977452. O Autor foi submetido a pericia médica, por 

ocasião da audiência de conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 

25371857. Impugnação à contestação no id. 26600845. A parte 

Requerente no id. 26600847/26600848, manifestou concordância com o 

exposto laudo. Intimada as partes (id. 26932705), para especificarem as 

provas que pretendem produzir, ambas as partes (id. 27309028 e 

27486071), pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. Os autos vieram 

conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. DA 

PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE 

INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao 

pedido de alteração e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo 

da lide, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o 

artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer 

seguradora em responder pelo pagamento da indenização em virtude do 

seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 

2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o 

devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada 

um dos codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer 

modificação no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – INCORREÇÃO DO 

VALOR DA CAUSA Registro que em ações de cobrança de seguro 

obrigatório - DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que faz jus 

após se submeter à perícia, motivo pelo qual, assim como ocorre nas 

demandas em que se busca indenização por dano moral, a quantia 

postulada na exordial é meramente estimativa. Nesse encalço, a pretensão 

do Requerido para que seja atribuído valor da causa na forma específica 

determinada no art. 292 do CPC é impertinente, na medida em que a 

indenização securitária almejada pelo Autor, caso tenha êxito na lide, 

deverá obedecer ao grau da alegada invalidez, que pretende provar por 

meio de perícia técnica, restando correta a atribuição de valor estimativo à 

causa. De outra sorte, verifico que assiste razão ao Requerido no que 

tange a necessidade de adequação do valor em consonância ao patamar 

máximo do valor da indenização estabelecido pela legislação vigente, 

porquanto, em casos que o acidente tenha ocorrido após o advento da 

Medida Provisória nº 340/06 (DOU 29/12/2006), depois convertida na Lei 

nº 11.482, de 31 de maio de 2007, a tarifação das indenizações do seguro 

obrigatório passou a ser estabelecida em valores determinados e não mais 

em salários mínimos. Desta feita, acolho a preliminar, para retificar o valor 

da causa no importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

PRELIMINAR – DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO – DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – 

NECESSIDADE/ADEQUACÃO DAS FALÁCIAS CONSTANTES NA INICIAL – 

MANOBRAS PARA EVITAR A ANÁLISE ADMINISTRATIVA Alega a parte 

Requerida que jamais deixou de receber os pedidos administrativos de 

quaisquer recursais no País e que não tem obrigação de assim proceder 

sem a apresentação dos documentos mínimos exigidos na Lei 6.194/74, 

notadamente no que se refere à comprovação da alegada invalidez 

permanente. Todavia, a escusa apresentada pela parte Requerida não 

merece guarida, porquanto é trivial sabença que o IML da Capital não 

realiza perícias para fins de prova do Seguro DPVAT, como também, 

mesmo que o Requerente apresentasse no âmbito administrativo qualquer 

outro laudo médico atestando o grau de invalidez, seria submetido à 

perícia por médico designado pela própria Seguradora, a fim de constatar 

e avaliar a existência e aferição do grau da lesão ou lesões, para os fins 

do §1º do art.3º da Lei de regência. Portanto, de uma forma ou de outra, 

persiste a obrigação da Seguradora independente da apresentação do 

laudo receber e analisar a documentação apresentada pelo requerente 

administrativamente, e, se for o caso, rejeitar ou solicitar complementação 

de forma fundamentada. Demais disso, cumpre grafar que a decisão do 

Pretório Excelso quando do julgamento do Recurso Extraordinário 839314, 

não deixa dúvida: o que se exige é a existência do requerimento 

administrativo prévio ao ajuizamento da ação judicial, o indício de que 

existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e 

configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção 

do Poder Judiciário, não o exaurimento da via administrativa. Assim, 

restando comprovado na hipótese vertente que a parte Requerente 

formulou administrativamente o pagamento da indenização correspondente 

ao seguro DPVAT juntamente com toda documentação exigida pela Lei 

6.194/74, perfaz evidenciado o interesse processual do Autor. Portanto, 

REJEITO a preliminar. Inexistindo outras preliminares, passo a análise do 

mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres 

- Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o 

recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma 

simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez 

do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram juntados o Boletim 

de Ocorrência e prontuário médico (id. 19014748), sobrevindo no decorrer 

da instrução Laudo Pericial Judicial id. 25371857, concluindo de maneira 

inequívoca pela existência do nexo de causalidade entre acidente de 

trânsito e a debilidade permanente que acometeu a Requerente. 

Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o 

fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é motivo para 

recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a 

obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo apenas que a 
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indenização será paga mediante a exibição de prova do acidente e do 

dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos hábeis a 

comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a ficha de 

atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima de 

acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda completa da mobilidade de um tornozelo o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por 

cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 25371857), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão moderada, com 

perda de 50% (cinquenta por cento), a indenização deve corresponder, 

portanto a quantia de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e 

juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 

deverão incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 

do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Quanto ao 

suposto “assédio” da parte Requerida nas residências das vítimas com 

processos protocolizados na justiça, entendo despiciendo maiores 

digressões a respeito, notadamente à mingua de provas concretas de tal 

ocorrência no caso específico dos autos, valendo grafar que o documento 

juntado como forma de comprovação dessa prática é o mesmo que está 

sendo juntado em todos os processos patrocinados pelo r. causídico e 

sequer está preenchido nome do seu cliente. Ademais, não vislumbro 

qualquer óbice legal na simples “entrevista” que por ventura venha ser 

realizada pela Seguradora Líder, podendo inclusive servir de base para 

minimizar as propaladas fraudes que envolvem esse tipo de seguro e 

acabam lesando o erário público No que concerne ao pedido de 

condenação da Seguradora Requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais, melhor sorte não socorre à parte Requerente, na medida em 

que o mero inadimplemento contratual por si, não é capaz de ensejar o 

reparação. O dano moral pode assim ser definido: “É a privação ou 

diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e 

que são a paz, a tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a 

integridade física, a honra e os demais sagrados afetos, classificando-se 

desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, 

reputação, etc.), dano moral que provoca direta ou indiretamente dano 

patrimonial (cicatriz deformante etc.) e dano moral puro (dor, tristeza etc) 

(DANO MORAL, 2, editora RT, 1998). É certo que o dano moral implica, 

substancialmente, a uma relação de dano à personalidade, em relação ao 

mundo externo, em que a imagem é arduamente atingida, todavia, não 

restou caracterizado, nestes autos, o dano à personalidade ou transtorno 

que ultrapasse o normal. Neste sentido consolidou a jurisprudência do 

STJ: CIVIL E PROCESSUAL. DPVAT. ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL. 

TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA COM A SEGURADORA. 

QUITAÇÃO. COBRANÇA DE DIFERENÇA . POSSIBILIDADE. DEVER LEGAL. 

VALOR ESTABELECIDO EX VI LEGIS. NORMA COGENTE . DANO MORAL. 

DESCABIMENTO . (...) II. Dano moral indevido. III. Recurso especial 

conhecido e parcialmente provido. (REsp 619.324/RJ, Rel. Ministro ALDIR 

PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 

24/05/2010) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO. REPARTIÇÃO DO 

CUSTO FINANCEIRO DO PROCESSO. 1. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, normalmente, não admite a ocorrência de dano moral 

nos casos de não pagamento do seguro DPVAT. Precedente. 2. Proposta 

demanda em que há pedidos cumulados, a rejeição de um gera, em regra, 

a sucumbência recíproca. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 

721.443/RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, 

julgado em 13/11/2007, DJ 10/12/2007, p. 372) DIREITO CIVIL E PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DA INDENIZAÇÃO DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO . DPVAT . DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO 

CONTRATUAL. INVIABILIDADE DO PLEITO.- O mero dissabor ocasionado 

por inadimplemento contratual, ao não pagar a seguradora o valor total 

previsto em lei, não configura, em regra, ato lesivo a ensejar a reparação 

de danos morais. Precedentes.- Deve, contudo, ser condenada a 

seguradora a complementar o valor da indenização concernente ao 

seguro obrigatório, nos termos em que dispõe o art. 3º, alínea a, da Lei n.º 

6.194/74, como estabeleceu o Juízo de origem. Recurso especial 

conhecido e provido.(REsp 723.729/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 30/10/2006, p. 297) Com 

relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem 

sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a 

procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro 

DPVAT, não configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do 

quantum debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, 

devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 
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desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar ao Requerente HERNANDES LOPES DOS REIS, a quantia de R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, 

da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data 

da ocorrência do sinistro, qual seja, 11/03/2019 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor 

de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 

do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020042-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN CONSUELO RAMOS DE PAULA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1020042-83.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, JONATHAN CONSUELO RAMOS 

DE PAULA SILVA, devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE 

COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, 

alegando, em síntese, que em 13/11/2018 foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente. Discorre o 

Autor em sua inicial requerendo o beneficio da justiça gratuita em razão de 

não suportar com o ônus processual, a citação da parte Requerida, e que 

julgue a presente Ação totalmente procedente, declarando a 

inconstitucionalidade da Medida Provisória nº 451/2008 e da decorrente lei 

nº 11.945/2009, no que diz respeito ao Seguro DPVAT, determinando que 

a Requerida pague a parte Requerente 100% (cem por cento) do prêmio 

do Seguro Obrigatório que corresponde a sua lesão devidamente 

graduada pelos médicos peritos competentes podendo chegar ao valor de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em razão de sua incapacidade 

permanente ou morte, acrescidos de juros legais de 1,0% (um por cento) 

ao mês, mais correção monetária de acordo com o índice do INPC, a partir 

da data do sinistro, com fulcro nas Súmulas n.º 43 e 54 do STJ, os quais 

deverão incidir até o dia em que a Seguradora efetuar o pagamento 

integral do referido seguro. Requereu ao final, a condenação ao 

pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por 

cento) sobre o valor atualizado da causa. Despacho inicial no id. 

20072902. A Requerida apresentou contestação id. 24479518 arguindo 

em preliminar pela necessidade de alteração da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, a incorreção 

do valor da causa, a falta de interesse de agir por entender necessária a 

realização do pedido administrativo anteriormente à propositura da ação, a 

ausência de documentos essenciais a propositura da ação e o defeito de 

representação processual ante a falta de desenvolvimento válido e regular 

do processo, em razão da diferença nas assinaturas. No mérito, defendeu 

pela improcedência do pedido inicial, ante a ausência de provas da 

invalidez permanente e definitiva, a ausência de nexo causal pelo fato do 

boletim de ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao fato; a falta de 

nexo causal entre a lesão e o acidente e a inexistência de prova da 

invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de produção de prova 

pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez. Sustentou também que 

o quantum indenizatório, deve se ater aos termos da Lei. 6.164/74, 

alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da 

indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja 

observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor 

indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de 

eventual condenação, a correção monetária incida a partir da data do 

ajuizamento da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da 

citação, em observância a Súmula 426 do STJ. Requereu ainda que sejam 

os Honorários Advocatícios, arbitrados em no máximo 10%, (dez por 

cento) sobre o valor da condenação. Petição de habilitação nos autos no 

id. 25807546. O Autor foi submetido a pericia médica, por ocasião da 

audiência de conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 26451179. 

Os autos vieram conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. DA 

PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE 

INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao 

pedido de alteração e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo 

da lide, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o 

artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer 

seguradora em responder pelo pagamento da indenização em virtude do 

seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 

2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o 

devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada 

um dos codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer 

modificação no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – INCORREÇÃO DO 

VALOR DA CAUSA Registro que em ações de cobrança de seguro 

obrigatório - DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que faz jus 

após se submeter à perícia, motivo pelo qual, assim como ocorre nas 

demandas em que se busca indenização por dano moral, a quantia 

postulada na exordial é meramente estimativa. Nesse encalço, a pretensão 

do Requerido para que seja atribuído valor da causa na forma específica 

determinada no art. 292 do CPC é impertinente, na medida em que a 

indenização securitária almejada pelo Autor, caso tenha êxito na lide, 

deverá obedecer ao grau da alegada invalidez, que pretende provar por 

meio de perícia técnica, restando correta a atribuição de valor estimativo à 

causa. PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS AO 

PROCESSAMENTO DA DEMANDA. No que tange a preliminar, verifico que 

não assiste razão à alegação da Requerida, pois a parte Autora 

corroborou com a inicial, juntando todos os documentos necessários, tais 

como: boletim de ocorrência e histórico clínico (id. 20012484), para a 

propositura da ação, demonstrando o nexo causal entre o fato e o 

acidente. Portanto, REJEITO a preliminar. PRELIMINAR – DA NECESSIDADE 

DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DA FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL – NECESSIDADE/ADEQUACÃO DAS FALÁCIAS 

CONSTANTES NA INICIAL – MANOBRAS PARA EVITAR A ANÁLISE 

ADMINISTRATIVA Alega a parte Requerida que jamais deixou de receber 

os pedidos administrativos de quaisquer recursais no País e que não tem 

obrigação de assim proceder sem a apresentação dos documentos 

mínimos exigidos na Lei 6.194/74, notadamente no que se refere à 

comprovação da alegada invalidez permanente. Todavia, a escusa 

apresentada pela parte Requerida não merece guarida, porquanto é trivial 

sabença que o IML da Capital não realiza perícias para fins de prova do 

Seguro DPVAT, como também, mesmo que o Requerente apresentasse no 

âmbito administrativo qualquer outro laudo médico atestando o grau de 

invalidez, seria submetido à perícia por médico designado pela própria 

Seguradora, a fim de constatar e avaliar a existência e aferição do grau 

da lesão ou lesões, para os fins do §1º do art.3º da Lei de regência. 

Portanto, de uma forma ou de outra, persiste a obrigação da Seguradora 

independente da apresentação do laudo receber e analisar a 

documentação apresentada pelo requerente administrativamente, e, se for 

o caso, rejeitar ou solicitar complementação de forma fundamentada. 

Demais disso, cumpre grafar que a decisão do Pretório Excelso quando do 

julgamento do Recurso Extraordinário 839314, não deixa dúvida: o que se 

exige é a existência do requerimento administrativo prévio ao ajuizamento 

da ação judicial, o indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de 

gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, leia-se, 

‘interesse-necessidade’ de intervenção do Poder Judiciário, não o 

exaurimento da via administrativa. Assim, restando comprovado na 

hipótese vertente que a parte Requerente formulou administrativamente o 

pagamento da indenização correspondente ao seguro DPVAT juntamente 

com toda documentação exigida pela Lei 6.194/74, perfaz evidenciado o 

interesse processual do Autor. Portanto, REJEITO a preliminar. 

PRELIMINAR – DO DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO – FALTA DE 

PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO 

PROCESSO. No que concerne à necessidade de regularização da 

representação, não vislumbro razões para exigir a juntada de outro 
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documento, pois tal circunstância isoladamente em nada influencia a 

análise do mérito. Cumpre ressaltar que a procuração ”ad judicia” não tem 

prazo de validade, ou seja, não se expira pelo decurso do tempo, não 

restando alternativa se não desacolher tal preliminar. Inexistindo outras 

preliminares, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos 

Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei 

n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte 

comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele 

decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a 

petição inicial foram juntados o Boletim de ocorrência e Ficha de 

Atendimento (id. 20012484), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo 

Pericial Judicial id. 26451179, concluindo de maneira inequívoca pela 

existência do nexo de causalidade entre acidente de trânsito e a 

debilidade permanente que acometeu a Requerente. Outrossim, eventual 

ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado 

em data posterior ao fato, não é motivo para recusa do pagamento, 

porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de juntada 

de tal documento, prescrevendo apenas que a indenização será paga 

mediante a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se 

nos autos existem elementos hábeis a comprovar a ocorrência do 

acidente automobilístico, tais como a ficha de atendimento médico que 

relata ter sido determinada pessoa vítima de acidente de trânsito ou 

prontuário médico que indica que o atendimento hospitalar decorreu de 

acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a comprovar o nexo de 

causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, comprovado nos autos o 

preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora 

ao recebimento da indenização securitária DPVAT, em atenção ao 

comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, devendo o 

valor da indenização deve ser proporcional ao grau da repercussão da 

debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de 

atestar a validade da utilização da tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a 

quantificação da indenização de acordo com o grau de invalidez, mesmo 

nos casos não contemplados pela MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 

544/STJ: É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros 

Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro 

DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 

16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008. 

(grifei) Desta feita, pela tabela anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação 

alterada pela Lei nº 11.945/2009, em caso de perda completa da 

mobilidade de um dos cotovelos o valor da indenização deve corresponder 

ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do teto que é R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o 

laudo pericial judicial acostado aos autos (id. 26451179), dá conta de que 

a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada 

como de repercussão intensa com perda de 75% (setenta e cinco por 

cento) do comprometimento do seu patrimônio físico, a indenização deve 

corresponder, portanto a quantia de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, deverão incidir a partir da citação, em consonância 

com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção 

monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a correção monetária nas 

indenizações do Seguro Obrigatório deve ser computada da data do 

evento danoso. Com relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar o 

entendimento que vem sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso 

Estado, no sentido que a procedência parcial do pedido quanto ao valor da 

indenização do seguro DPVAT, não configura sucumbência recíproca, 

mas mera adequação do quantum debeatur (pedido secundário), segundo 

os critérios legais, devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os 

ônus sucumbenciais, aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 

do CPC. Nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - 

INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – 

INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS 

ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA 

CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, 

§8º, DO CPC – RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA 

JUSTIÇA GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar ao Requerente JONATHAN CONSUELO RAMOS DE PAULA SILVA, a 

quantia de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos), referente à indenização do seguro DPVAT prevista no 

artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária 

a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 13/11/2018 (Súmula 

580 STJ). CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência que 

fixo no valor de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º 

do artigo 85 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito
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TAMIRIS DA SILVA ARRUDA (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))
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YALE SABO MENDES
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POR DANOS MORAIS Processo nº 1024087-04.2017.8.11.0041 (h) 

VISTOS. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por TAMIRIS DA SILVA 

ARRUDA em face de CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA. Aduz a Autora que está sendo cobrada por dívida 

inexistente, tendo em vista a ausência de relação de prestação de 

serviços entre estes, assim, consequentemente a inscrição nos órgãos de 

proteção ao crédito é escancaradamente indevida e abusiva. Por fim, 

requer a procedência do pedido para que seja declarado a inexistência de 

débito da parte requerente para com a Requerida, que pudesse dar azo a 

negativação e, consequentemente seja determinando que a parte 

requerida retire o nome da parte requerente do Rol de maus pagadores, 

bem como, a condenação da Requerida ao pagamento no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais. Decisão inicial de ID. 

9309600, concedendo os benefícios da justiça gratuita à Autora, e 

determinando a citação da Requerida. Audiência de conciliação realizada 

no dia 27/11/2017, sem êxito (ID. 10845736). Contestação apresentada no 

ID. 11233165, requerendo a improcedência dos pedidos, face a 

regularidade da cobrança efetuada pela concessionária. Impugnação à 

contestação de ID. 11804346, atacando pontualmente as alegações da 

Contestante, ratificando na integra os pedidos iniciais. Ato contínuo, as 

partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam 

produzir. Ocasião em que as partes pleitearam pelo julgamento antecipado 

da lide (ID. 15407450 e ID. 15581003). Vieram-me conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. Com fulcro na permissão legal do artigo 370 do CPC, 

sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar 

suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos, tomando por 

base as provas carreadas no caderno processual, passo a sentenciar o 

feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil. De 

início esclareço que a relação existente entre as partes se rege pelas 

regras do Código de Defesa do Consumidor. A autora é consumidora na 

medida em que é a destinatária final do produto objeto da ação, conforme 

art. 2º do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade por 

defeitos no fornecimento de serviços está estatuída no art. 14 do CDC e 

decorre da violação de um dever de segurança, pois não oferece a 

segurança que o consumidor esperava. Consta do caput: O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços (...). É objetiva, portanto, porquanto independe da 

existência de culpa. A responsabilidade, nestes casos, somente é 

afastada quando não se fazem presentes dano efetivo e nexo causal – já 

que a culpa resta excluída. Afora isso, este artigo determina que o 

encargo de demonstrar que o serviço não foi prestado de forma 

defeituosa é da própria prestadora de serviços, tendo este diploma legal 

adotado a Teoria do Risco, também presente na norma do art. 927, 

parágrafo único, do CC. Cuida-se de ação de inexistência de débitos, pela 

qual a Autora alega que não possui relação jurídica com a concessionária 

Requerida, razão pela qual, busca a declaração de inexistência do débito, 

bem como a indenização pelos danos morais suportados em razão da 

cobrança indevida. A Requerida por sua vez, aduz que os débitos foram 

lícitos, visto que a Autora já foi titular da unidade consumidora que deu 

origem aos débitos questionados na ação. Necessário ressaltar, que, no 

ordenamento jurídico pátrio, impera o sistema legal do ônus da prova 

previsto no art. 373 do CPC. Segundo este dispositivo, o ônus da prova 

incumbe à parte autora, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e à 

parte ré, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito da ex adversa. Todavia, na hipótese em apreço, tenho que não se 

pode exigir que a parte autora faça prova de que nada deve à ré. A prova 

da existência do contrato e da dívida é atribuível à fornecedora, pois, do 

contrário, se estaria obrigando a consumidora a produzir prova negativa, 

também conhecida como "prova diabólica". Nesse sentido: "Exigir dos 

agravados a prova de fato negativo (a inexistência de intimação da 

decisão recorrida) equivale a prescrever a produção de prova diabólica, 

de dificílima produção. Diante da afirmação de que os agravados somente 

foram intimados acerca da decisão originalmente recorrida com o 

recebimento da notificação extrajudicial, caberia aos agravantes a 

demonstração do contrário." (AgRg no AgRg no REsp 1187970/SC, 3ª 

Turma/STJ, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05/08/2010, DJe 16/08/2010). No 

caso em tela, os documentos acostados nos autos não demonstram, com 

certeza, a relação contratual das partes. A empresa Requerida não trouxe 

aos autos nenhum documento, capaz de demonstrar a relação existente 

entre as partes. Não há nenhum documento que comprove a legalidade do 

débito inscrito no cadastro de proteção ao crédito. Ressalta-se que, não 

foi juntada cópia do contrato ou outros documentos utilizados pelo 

consumidor para a realização do negócio, devidamente assinado, 

contendo dados cadastrais/pessoais, que pudessem evidenciar a 

celebração do negócio jurídico. Logo, não procedeu a ré, ao que parece, 

com o cuidado exigido. Assim, tem-se que apesar de a Requerida ser 

detentora das informações e de possuir todos os meios de demonstrar a 

alegada relação jurídica e inadimplência do autor, foi desidiosa na 

produção da prova que lhe incumbia com exclusividade. Dessa forma, não 

comprovando a Requerida, ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo ao direito do autor, impõe-se reconhecer a sua responsabilidade 

civil, sendo manifestamente ilícita a circunstância consistente em permitir a 

mantença do nome do Autor em cadastro negativo. Sendo assim, a 

presente ação comporta procedência, para que sejam declarados 

inexigíveis os valores apontados pela autora na inicial como indevidos. O 

dano moral decorrente da indevida inscrição do nome do devedor em 

cadastro de maus pagadores deve ser ressarcido pelo dano moral 

independentemente da comprovação da ocorrência de efetivos prejuízos 

patrimoniais. Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade na 

conduta da Requerido, pois no sistema do C.D.C., é dever e risco 

profissional do fornecedor de serviços agir corretamente e segundo lhe 

permitem as normas jurídicas imperativas. O simples fato do Requerido ter 

negativado INDEVIDAMENTE o nome do Requerente junto aos órgãos de 

restrição de crédito, já é suficiente para configurar o dano moral, pois é 

pacífico na nossa jurisprudência que o dano moral não depende de prova, 

bastando comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano 

moral apenas é presumido, uma vez que é impossível adentrar na 

subjetividade do outro para aferir a sua dor e a sua mágoa. Em casos tais 

é pacífica a jurisprudência da Suprema Corte no sentido que o dano moral 

decorrente do cadastro indevido nos órgãos restritivos de crédito, 

caracteriza-se como in re ipsa, prejuízo verificável pela própria ocorrência 

do evento, não necessitando de demonstração específica. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO IN RE IPSA. 

PRECEDENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. AGRAVO 

NÃO PROVIDO. 1. A caracterização do dano moral decorrente do protesto 

indevido de título independe de prova, observando-se que, ao assim 

decidir, o aresto recorrido alinhou-se à jurisprudência desta Corte, que diz: 

"nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica" (REsp 

1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008). 2. Na 

fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração 

as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, considerando a 

gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter 

punitivo-compensatório da indenização e os parâmetros adotados em 

casos semelhantes, não se mostra desarrazoada ou desproporcional a 

fixação do quantum indenizatório em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 3. 

Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 633251/SP, Rel. Min. Raul 

Araújo, Quarta Turma, julgado em 05/05/2015, DJe 26/05/2015) Assim, 

demonstrado o dano experimentado, bem como o dever de indenizar, 

atenho-me à quantificação da indenização. Inexistindo parâmetros legais 

para a fixação do valor do dano moral, o arbitramento deve ser feito com 

base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como, 

na condição econômica das partes, utilizando-se o julgador de seu bom 

senso prático, sem configurar o enriquecimento ilícito do demandante, e, 

ainda, mínimo para atingir o caráter punitivo e dissuasório em relação ao 

réu. A par disso, entendo razoável a condenação da Requerida ao 

pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à titulo de danos morais. ANTE 

O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pela Autora por 

TAMIRIS DA SILVA ARRUDA para DECLARAR a inexistências débitos 

cobrados pela Requerida de ID. 9292486, bem como, para CONDENAR a 

Requerida CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - GRUPO 

ENERGISA, ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelos 

danos morais sofridos, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do 

arbitramento. CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC. Transitado em 

julgado e decorridos 15 (quinze) dias sem a manifestação da parte 

vencedora expressando o desejo de executar a sentença, arquive-se. 
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(Art. 1.284 da CNGC/TJMT) Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 
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Advogado(s) Polo Passivo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA OAB - MT5604-O 
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Magistrado(s):
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AÇÃO DECLARATÓRIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM 

CARÁTER ANTECEDENTE PJE nº 1028319-59.2017.8.11.0041(p) VISTOS, 

GÉRCIO MARCELINO MENDONÇA JUNIOR, propôs a presente ação 

denominada de “AÇÃO DE RITO COMUM C/C PEDIDO DE CONCESSÃO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECIPADA” em 

desfavor de CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VILLAGGIO SICILIANO, alegando em 

síntese que é proprietário de uma unidade autônoma do condomínio 

Requerido, mais especificamente o apartamento 1.902, que difere dos 

apartamentos por ser uma das coberturas daquele edifício, pugnando ao 

final pela declaração de nulidade da previsão contida na clausula 33 da 

Convenção Condominial e do §3º do artigo 5º do Regimento Interno, de 

modo a efetuar o pagamento da taxa condominial em valor equivalente ao 

que pagam os proprietários ou habitantes de apartamentos e a devolução 

dos valores pagos indevidamente desde fevereiro do ano de 2013, 

acrescido de correção monetária. No id. 10385696 foi prolatada decisão 

concedendo o pedido de tutela de urgência para DETERMINAR que o 

Requerido refaça os cálculos para definição da taxa condominial de todos 

os condôminos, efetuando a cobrança mensal de cada unidade 

proporcionalmente ao número de unidades autônomas, sem consideração 

da fração ideal de cada qual, aplicando-se a cobrança imediatamente ao 

mês subsequente à intimação da presente medida, permitindo que o Autor 

pague sua taxa condominial sem distinção dos APARTAMENTOS TIPO, 

devendo comprovar nos autos no prazo de 30(trinta) dias o cumprimento 

da ordem, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos 

reais). a No id. 10911904 sobreveio juntada da decisão proferida nos 

au tos  do  Recu rso  de  Ag ravo  de  Ins t rumen to  n . 

1012606-70.2017.811.0000, indeferindo o pedido liminar recursal, e, no 

id.12117856 perfaz juntada do acórdão reformando a tutela de urgência.. 

A Requerida apresentou contestação no id. 12618390, arguindo em 

preliminar a ilegitimidade ativa para pleiteiar o refazimento dos cálculos de 

todas as unidades autônomas e efetuar a cobrança mensal de cada 

unidade proporcionalmente ao número de unidades autônomas, sem 

consideração da fração ideal, pois carece de legitimidade e capacidade 

postulatória para representar as unidades em questão, igualmente, 

representar os demais proprietários dos apartamentos duplex. Defende 

ainda que o Autor é o unico condômino insatisfeito com a taxa condominial. 

No mérito, arugiu a prejudicial da prescriçãol trienal quando ao pedido de 

restituição das parcelas vencidas tres anos antes da data da propositura 

da lide. Discorre sobre a legalidade e prevalência da norma estatutária que 

dispõe sobre a cobrança das despensas mensais na proporcao das suas 

frações ideias, e que a cobertura do requerente ocupa o espaço 

correspondente a dois apartamentos, caso assim não fosse, comportaria 

mais um imóvel que participaria da divisão das despesas, reduzindo o 

valor a ser pago. Além disso, diz que a cobertura duplex possui quatro 

vagas de garagens, enquanto as outras unidades possuem duas vagas, o 

que reclama mais gasto com limpeza e manutenção do que as demais. 

Argumenta quanto ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre 

a legalidade da contribuicao condominial pelo rateio da fração ideal. Ao 

final, requer a improcedencia da ação e a condenação do autor nas penas 

de litigância de má-fé, custas e honorários advocaticios. Impugnação à 

contestação no id.13081788. Instados a especificarem as provas, a parte 

Autora propugnou pela designação de audiência de instrução, o que foi 

indeferido pela decisão juntada no id. 17745938 enquanto a parte 

Requerida manifestou pelo julgamento antecipado da lide. No id. 17807386 

a parte Autora pugnou pela juntada o acórdão proferido no Recurso de 

Apelação Número 1013557-72.2016.8.11.0041. Os autos vieram 

conclusos para sentença. É O RELATÓRIO DECIDO De proêmio, consigno 

que a matéria sub judice envolve questão unicamente de direito, de forma 

que passo a julgar de plano a lide, com supedâneo art. 355, I, do CPC, 

posto que desnecessária a produção de outras provas. No tocante a 

preliminar de ilegitimidade ativa, é cediço que sua análise remete ao exame 

da pertinência subjetiva entre os sujeitos que integram a relação jurídica 

processual e aqueles titulares da relação de direito material. Nesse 

contexto, a análise da existência da condição da ação, nos termos da 

teoria da asserção, é realizada com base nas alegações constantes da 

petição inicial e na documentação que a instrui, devendo a argumentação 

da parte ser, assim, apreciada no bojo do mérito. No mesmo sentido, 

leciona Marinoni, ao afirmar que: “as condições da ação devem ser 

aferidas in status assertionis, isto é, à vista das afirmações do 

demandante, sem tomar em conta as provas produzidas no processo.” 

(MARINONI, Luiz Guilherme. Daniel Mitidiero. Curso de Processo Civil: 

comentado artigo por artigo. 5ª Ed., rev. e atual. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais. p. 259). A par disso, tenho que a preliminar se confunde 

com o mérito e com ele será analisado. Insurge-se o Autor na inicial com o 

valor da taxa condominial que lhe é cobrada, alegando, em síntese que o 

critério de rateio proporcional às frações ideais para fins de custeio das 

despesas condominiais se mostra desproporcional, uma vez que o fato de 

ser proprietária de uma unidade maior não demanda maior utilização dos 

serviços e da área comum. Pois bem. Prescreve o art. 1.336 do Código 

Civil sobre os deveres do condômino, entre eles, de “contribuir para as 

despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo 

disposição em contrário da convenção” (inciso I, com redação dada pela 

Lei 10.931/2004). Por sua vez, o parágrafo 1.º do art. 12 da Lei 4.591/64 

prescreve que: “salvo disposição em contrário na convenção, na fixação 

da quota no rateio corresponderá à fração ideal de terreno de cada 

unidade.” Da leitura dos aludidos dispositivos legais, infere-se em um 

primeiro momento que o rateio das despesas condominiais deveria seguir 

a proporção das frações ideais das unidades, exceto se houver previsão 

diversa na convenção condominial, o que não ocorre no caso em tela em 

que, na cláusula 33ª, há confirmação de tal critério de rateio, nos 

seguintes termos: “A importância total das despesas mensais será dividida 

entre os condôminos, na proporção de APARTAMENTO TIPO: 2,452118% 

x36= APARTAMENTO DUPLEX: 4,403552% x02= Para chegar ao TOTAL = 

100% deverão ser domadas as frações ideais das vagas de garagem 

extra aos RESPECTIVOS APARTAMENTOS” Por outro lado, também não se 

pode perder de vista que a cobrança da taxa condominial tem única e 

exclusivamente o objetivo de custear as despesas indispensáveis ao 

regular funcionamento do imóvel como um todo, tais como os salários de 

funcionários, manutenção dos equipamentos, consumo de energia das 

áreas comuns, demais despesas comuns do condomínio, etc... Sendo 

assim, nota-se que o princípio norteador dessa taxa condominial visa ao 

custeio das despesas relacionadas ao uso da área comum do imóvel, não 

tendo qualquer relação com o espaço físico das unidades, o que levaria a 

conclusão de que inexistindo qualquer tipo de serviço diferenciado para 

aqueles proprietários e/ou moradores de unidade condominial do tipo 

“cobertura” (Duplex), eis que não desfrutam de qualquer serviço 

extraordinário prestado pela administração do Condomínio, estar-se-ia 

diante de flagrante abusividade e injustiça ao compelir o respectivo 

condômino ao pagamento de despesas em percentual desigual aos demais 

condôminos. Assim, não pode prevalecer a presunção de que o rateio 

igualitário das despesas condominiais pretendido pelo Autor implicaria em 

enriquecimento sem causa dos proprietários de unidades “maiores”, 

porquanto a situação é ao meu sentir, justamente inversa, pois pagam 

menos e se utilizam dos mesmos serviços comuns, sem contar que em 

determinados casos o fato de alguém possuir maior fração ideal é de todo 

irrelevante, como ocorre nas votações e decisões da assembleia 

condominial, sendo certo que por serem tais condôminos a minoria, 

acabam também por estar em flagrante situação de vulnerabilidade frente 

aos demais, já que facilmente seriam vencidos na hipótese de discussão 

do tema perante à assembleia. Partindo desse raciocínio, ressai a 

necessidade de intervenção judicial para dirimir eventuais confrontos de 

normas, a fim de buscar o equilíbrio na relação contratual e não se permitir 

a onerosidade excessiva a uma das partes, como se observa do disposto 

no artigo 422 do Código Civil: Art. 422. Os contratantes são obrigados a 

guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os 

princípios de probidade e boa-fé. Isso porque, não há dúvida de que a 

convenção de condomínio é, senão, uma espécie de contrato, e como tal 

deve também observar os deveres anexos que permeiam as relações 
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contratuais e demais princípios constitucionais, dentre eles a função 

social, boa-fé, enriquecimento ilícito, isonomia, etc... Nesse contexto, 

importante destacar que o art. 2035 do Código Civil, em seu parágrafo 

único, é bastante preciso ao estabelecer que as deliberações feitas nas 

Convenções, apesar de serem dotadas de autonomia, não podem 

contrariar princípios elementares do Código Civil. Vejamos: Art. 2.035 (...) 

Parágrafo único. Nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos 

de ordem pública, tais como os estabelecidos por este Código para 

assegurar a função social da propriedade e dos contratos. Assim é 

porque entendo que a expressão “fração ideal” estipulada no parágrafo 1º 

do artigo 12 da Lei 4.591 e no inciso I, do Artigo 1.336, do Código Civil, 

“salvo a disposição em contrário”, visam, na melhor interpretação, permitir 

o uso do bom senso e da lógica matemática para se estipular um rateio de 

maneira a evitar desequilíbrio quanto ao valor a ser cobrado de cada 

unidade quando entre essas há frações diferentes, como é o caso 

daqueles gastos que de alguma forma os condôminos concorrem 

diretamente para o aumento das despesas, como por exemplo, a pintura 

da área externa do prédio, serviços de jardinagem ou dedetização (nos 

casos de condomínios horizontais), dentre outros. Diante de todos os 

fundamentos supratranscritos, entendo que falta justa causa e 

razoabilidade na cobrança da taxa condominial diferenciada para os 

casos de prédios residenciais com a existência de apartamentos de 

cobertura ou denominados “duplex” e apartamentos “tipo”, devendo ser 

declarado nula a respectiva cláusula 33 da Convenção, e, por 

consequência, compelir o Requerido refazer os cálculos para definição da 

taxa condominial de todos os condôminos de forma a fixar o valor mensal 

proporcionalmente ao número de unidades autônomas, sem consideração 

da fração ideal, exsurgindo daí a legitimidade ativa do Autor. No tocante ao 

pedido de devolução em dobro dos valores pagos a maior, entendo que 

melhor sorte não assiste ao Requerente, primeiro porque o entendimento 

pacífico da jurisprudência pátria é no sentido que a repetição do indébito 

somente é cabível quando restar comprovada a má-fé do credor, o que 

não restou caracterizado, notadamente porque o tema ora tratado é 

bastante controvertido e há muito vem sendo alvo de discussão judicial, 

vindo a respectiva cobrança ser declarada nula Quanto ao prazo 

prescricional sobre os valores a serem devolvidos, de fato, cuida de 

pretensão de ressarcimento de valores cobrados indevidamente pelo 

Condomínio – enriquecimento sem causa, portanto –, aplicável ao caso 

dos autos o prazo trienal previsto no inciso IV do § 3º do art. 206 do 

Código Civil, que reza: “Art. 206. Prescreve: § 3o Em três anos: IV - a 

pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa;”. A par disso, 

a restituição dos valores cobrados em excesso deverá observar o 

período de três anos anterior à propositura da lide, acrescido de juros de 

1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir de cada 

desembolso. ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 487, I CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial por GERCIO 

MARCELINO MENDONÇA JUNIOR, para DECLARAR nula a cláusula 33 da 

Convenção Condominial e, por consequência, compelir o Requerido 

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VILLAGGIO SICILIANO, refazer os cálculos para 

definição da taxa condominial de todos os condôminos de forma a fixar o 

valor mensal proporcionalmente ao número de unidades autônomas, sem 

consideração da fração ideal, e restituir os valores cobrados em excesso 

a partir de 17/09/2014, acrescidos juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação e correção monetária (INPC) a partir de cada desembolso 

pelo autor, a ser apurado em liquidação de sentença. Condeno ainda a 

parte Requerida ao pagamento das custas do processo e honorários 

advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, de 

acordo com a orientação traçada no §2º do art. 85 do CPC. Transitado em 

julgado intime-se a parte Autora para promover o cumprimento da 

sentença, observando os requisitos insculpidos no artigo 523 do CPC. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1026431-55.2017.8.11.0041
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JUCELMA APARECIDA DE LIMA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA Processo 

Nº 1026431-55.2017.8.11.0041 (h) VISTOS, JUCELMA APARECIDA DE 

LIMA propôs AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA em desfavor de OI S.A. Narra a Autora que a Requerida 

negativou indevidamente o seu nome, vez que a Autora jamais contratou 

qualquer serviço da empresa telefônica. Por fim, requer a concessão de 

tutela de urgência, para exclusão de seus dados dos órgãos de proteção 

ao crédito, e no mérito a procedência da demanda para declarar a 

inexistência do débito e para condenar o Requerido ao pagamento R$ 

20.000,00 (vinte mil reais) a titulo de danos morais, os benefícios da justiça 

gratuita, a inversão do ônus da prova. Decisão de ID. 9937970, deferindo 

a tutela para que a Ré proceda a exclusão dos dados daquela dos órgãos 

de proteção ao crédito, determinando a citação da Requerida e deferindo 

os benefícios da justiça gratuita. Audiência de conciliação realizada no dia 

06/11/2017, a qual restou infrutífera (ID. 10588761). Contestação 

apresentada no ID. 10642029, requerendo a improcedência dos pedidos, 

bem como, a condenação da Autora às penas por litigância de má-fé. 

Impugnação à contestação de ID. 11748292. Ato continuo as partes foram 

intimadas para apresentarem as provas que pretendiam produzir. Ocasião 

em que a Autora pleiteou pelo julgamento antecipado da lide (ID. 15407257) 

e a Requerida informou que não tem mais provas a produzir (ID. 

15558751). Os autos vieram conclusos para sentença. É O RELATÓRIO 

DECIDO Com fulcro na permissão legal do artigo 370 do CPC, sobretudo 

considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar suficientemente 

convencido sobre os pontos controvertidos, tomando por base as provas 

carreadas no caderno processual, passo a sentenciar o feito, na forma do 

inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil. Inicialmente, cumpre 

registrar a incidência da legislação consumerista à espécie dos autos, 

dada a subsunção das partes aos arts. 2º, 3º e 17 do CDC. Assim, 

incidindo as regras do CDC ao caso em análise, a responsabilidade civil 

decorrente da prática de ato ilícito deixa de ser subjetiva (arts. 186 e 927 

do CC/02), para se tornar objetiva, a teor do que estabelece o artigo 14 da 

Lei de Consumo. Conforme orientação do referido artigo, "o fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos". A imposição do dever de 

indenizar objetivamente exigirá, portanto, a ocorrência da conduta do 

agente (independente de culpa), dano e nexo causal. Ausentes quaisquer 

um destes requisitos, afasta-se o dever reparatório. No que se refere ao 

nexo causal, poderá ser afastado, deixando-se de impor a obrigação de 

reparação pelo fornecedor, na hipótese em que inexistir o defeito do 

produto ou serviço, ou quando houver culpa exclusiva do consumidor ou 

terceiro, consoante determinam os incisos I e II, do § 3º do referido artigo 

14 do CDC. A culpa exclusiva de terceiros capaz de afastar o nexo causal 

e elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços 

somente se verifica quando o prejuízo não guardar qualquer relação de 

causalidade com a atividade desenvolvida pelo fornecedor, sendo 

absolutamente estranho ao produto ou serviço comercializado. Destarte, 

para que se configure a excludente de responsabilidade por culpa 

exclusiva de terceiro, é necessário que o fato danoso seja inevitável, 

imprevisível e totalmente estranho à atividade desempenhada pelo 

fornecedor. No caso em tela, a Requerente busca a declaração de 

inexistência de débito, com a consequente condenação da Ré em danos 

morais, em razão da inscrição indevida de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito, sendo que jamais firmou qualquer contrato ou adquiriu 

produtos junto à Requerida. A Requerida, por sua vez, aduz que não agiu 

ilicitamente, pois não violou a ordem jurídica, tendo em vista que o terminal 

fixo em nome da Autora foi cancelado por inadimplência em 03/02/2016 e, 

não havendo a alegada violação de dispositivo legal, não há que se falar 

em indenização, uma vez que a ilicitude constitui pressuposto inafastável 

da obrigação de indenizar. Mirando-se as alegações do Requerido, 

nota-se que este deixou de observar o ônus que lhe competia, de 

comprovar que, de fato, não adotou comportamento irregular. É que se o 

consumidor alega inexistência do débito, é do fornecedor de serviços, o 

ônus de comprovar que o negócio jurídico que lastreia o débito cobrado 

legitima a inclusão do nome daquele nos cadastros de proteção ao crédito 
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(art. 373, II do CPC). Os documentos acostados nos autos não 

demonstram, com certeza, a relação contratual das partes. A empresa 

telefônica se limitou a trazer aos autos apenas, telas sistêmicas, o que, 

por si só, não demonstra a relação existente entre as partes. Não há 

nenhum documento que comprove a legalidade do débito inscrito no 

cadastro de proteção ao crédito. Ressalta-se que, tais documentos 

acostados aos autos não comprovam a alegada regularidade da 

contratação, por se tratar de registro produzido unilateralmente, não tendo 

sido juntada cópia do contrato ou outros documentos utilizados pelo 

consumidor para a realização do negócio, devidamente assinado, 

contendo dados cadastrais/pessoais, que pudessem evidenciar a 

celebração do negócio jurídico. Logo, não procedeu a ré, ao que parece, 

com o cuidado exigido. Assim, tem-se que apesar de a Requerida ser 

detentora das informações e de possuir todos os meios de demonstrar a 

alegada relação jurídica e inadimplência do autor, foi desidiosa na 

produção da prova que lhe incumbia com exclusividade. Dessa forma, não 

comprovando a Requerida, ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo ao direito do autor, impõe-se reconhecer a sua responsabilidade 

civil, sendo manifestamente ilícita a circunstância consistente em permitir a 

mantença do nome da Autora em cadastro negativo. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONTRATAÇÃO NÃO 

COMPROVADA - ÔNUS DA PROVA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL - 

NEGATIVAÇÕES ANTERIORES - DISCUSSÃO EM JUÍZO - DEVEDOR NÃO 

CONTUMAZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA. Incumbe à parte ré, nas ações 

declaratórias negativas, provar a existência do débito, porquanto é certo 

que, no plano fático, não se pode atribuir ao autor o ônus de comprovar 

fato negativo. Sem provas contundes da existência do débito, há de se 

reconhecer como indevida a inscrição do nome do autor em cadastro de 

restrição creditícia. Se existem negativações anteriores em nome do 

requerente, distintas da discutida nestes autos - por dívida já declarada 

inexigível pela sentença, mas se ele comprova que todas estão sendo 

discutidas judicialmente, afastando o reconhecimento como devedor 

contumaz, faz jus à indenização por danos morais, em razão da 

negativação indevida, objeto desta demanda. (TJ-MG - AC: 

10378170012215001 MG, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de 

Julgamento: 10/12/2019, Data de Publicação: 13/12/2019) Quando ocorre 

uma cobrança indevida, os posicionamentos mais atuais acerca da 

responsabilidade civil são no sentido de aceitar como causa de 

indenização a remessa do nome do Consumidor aos órgãos de proteção 

ao crédito, que prejudica o consumidor. Em assim não sendo, a cobrança 

indevida, se traduz em constrangimento, e a consequente indenização por 

danos morais. O dano está presente, eis que a Autora passou pelo 

transtorno de ser cobrada por uma dívida que não contraiu, e ter seu 

nome lançado no rol dos maus pagadores por meses. Tais fatos, que não 

podem ser confundidos com meros aborrecimentos comuns, abalariam 

sobremaneira qualquer pessoa de bem e cumpridora de seus 

compromissos, importando sem dúvida em dor de ordem moral, consoante 

as mais elementares normas de experiência comum, exsurgindo daí o 

dever da requerida de indenizar o consumidor lesado. É certo que a 

indevida inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se configura como 

dano "in re ipsa", isto é, prescinde de prova. A propósito, vejamos: 

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. DANO MORAI IN RE 

IPSA. MINORAÇÃO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E 

PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. A 

jurisprudência firmada neste Sodalício é no sentido de que nos casos de 

protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de 

prova. Precedentes. (...)." (AgInt no AREsp nº 1.128.519/RS, Relator (a) 

Ministro (a) LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 28/09/2019 - 

destaquei). É pacífico na nossa jurisprudência que o dano moral não 

depende de prova, bastando comprovação do fato que o causou, mesmo 

porque, o dano moral apenas é presumido, uma vez que é impossível 

adentrar na subjetividade do outro para aferir a sua dor e a sua mágoa. 

Nesse sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO – REPARAÇÃO – DANO MORAL – DESNECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – 

RECURSO DESPROVIDO – 1. "Dispensa-se a prova de prejuízo para 

demonstrar ofensa ao moral humano, já que o dano moral, tido como lesão 

a personalidade, ao âmago e a honra da pessoa, por vezes é de difícil 

constatação, haja vista os reflexos atingirem parte muito própria do 

individuo - o seu interior". (RESP 85.019/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de 

Figueiredo Teixeira, DJU 18.12.98, p. 358). 2. Para fixação do montante a 

título de indenização por dano moral deve-se levar em conta a gravidade 

do ato, culpabilidade e capacidade econômica do agente, os efeitos 

surtidos sobre a vítima e sua condição social. (TAPR – AC 0264955-8 – 

(210814) – Curitiba – 1ª C.Cív. – Rel. Juiz Ronald Schulman – DJPR 

27.08.2004). (grifei e negritei). Não há regras objetivas para a fixação do 

dano moral, cabendo ao juiz a árdua tarefa de arbitrá-lo, atentando, 

sempre, para a natureza e extensão do dano, bem como para as 

condições pessoais do ofensor e do ofendido, principalmente à 

econômico-financeira, de modo que haja compensação pela dor sofrida 

sem desconsiderar o caráter repressivo pedagógico, desincentivando o 

causador do dano de novas práticas de atos assemelhados. Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Requerente deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência e severidade. 

Em relação ao "quantum" a ser fixado em sede de danos morais, o valor 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais) no caso em comento se coaduna com os 

danos morais sofridos pela autora. DIANTE DO EXPOSTO, nos termos do 

artigo 487 do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado pela 

Requerente JUCELMA APARECIDA DE LIMA, para DECLARAR a 

inexistência dos débitos, no valor de R$ 547,28 (quinhentos e quarenta e 

sete reais e vinte e oito centavos) com data de vencimento em 04/08/2015, 

tornando definitiva a liminar de ID. 9937970, e CONDENO a Requerida, OI 

S.A. ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelos danos 

morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do 

evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum. 

Presente o princípio da sucumbência, CONDENO a parte ré ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte 

por cento) do valor da condenação. Transitado em julgado e decorridos 15 

(quinze) dias sem a manifestação da parte vencedora expressando o 

desejo de executar a sentença, arquive-se. (Art. 1.284 da CNGC/TJMT) 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de abril de 2020. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010962-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA CORASSA VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1010962-95.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, CAROLINA CORASSA VIEIRA, 

devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório c/c PEDIDO DE DANOS MORAIS em face 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também 

qualificada, alegando, em síntese, que em 28/09/2018, foi vítima de 

acidente automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, 

ocasionando, “fratura de quadril, estrutura crânio facial, fratura acetábulo 

e demais lesões”. Discorre a Autora em sua inicial requerendo a 

concessão do benefício da justiça gratuita por não ter condições de 

suportar com o ônus processual, a designação de audiência prévia de 

conciliação com realização de perícia judicial, a citação da parte Requerida 

para apresentar contestação no prazo legal, a inversão do ônus de 

suportar o adiantamento das despesas com a prova pericial, e ainda que a 

Requerida se abstenha das condutas ilegais apontadas, sob pena de 

responsabilização civil, requer ainda a declaração da negativa tácita ao 

pagamento administrativo e a condenação da Seguradora ao pagamento 

do seguro obrigatório DPVAT em decorrência da invalidez permanente no 

montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou o valor 

apurado na perícia. Requereu ainda a condenação Requerida a pagamento 

no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais 
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pela prática de ato ilícito, desleal e abusivo. Ao final, requereu a 

condenação ao pagamento das custas e demais despesas processuais, 

bem como os honorários advocatícios no importe de R$ 2.500,00 (dois mil 

e quinhentos reais) de acordo com o art. 85, § 8° do CPC, ou 

alternativamente o § 2ºdo mesmo códex. Despacho inicial no id. 18728300. 

A Requerida apresentou contestação id. 24147267 arguindo em preliminar 

pela necessidade de alteração da Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT no polo passivo da demanda. No mérito, pela 

improcedência do pedido inicial, ante a inexistência da invalidez, o boletim 

de ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao fato; a não 

apresentação de laudo pericial, a falta de nexo causal e requereu ainda a 

improcedência do pedido inicial com relação ao pedido de indenização por 

danos morais. Sustentou também que o quantum indenizatório, deve se 

ater aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o 

teto para pagamento do valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso 

de eventual condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do 

STJ, a qual define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da 

lesão. requereu que em caso de eventual condenação, a correção 

monetária incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os 

juros moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 

do STJ. Petição de habilitação nos autos no id. 24975801 e 25108297. A 

Autora foi submetida a pericia médica, por ocasião da audiência de 

conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 25369050. Impugnação 

à contestação no id. 26598398. A parte Requerente no id. 26598401, 

manifestou concordância com o exposto laudo. Intimada as partes (id. 

26882805), para especificarem as provas que pretendem produzir, ambas 

as partes (id. 27305668 e 27384042), pugnaram pelo julgamento 

antecipado da lide. Os autos vieram conclusos para prolação da sentença. 

É O RELATÓRIO. DECIDO. DA PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER 

DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da 

simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, 

denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo 

pagamento da indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, 

segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado 

pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida 

pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos codevedores a sua 

quota, portanto, desnecessária qualquer modificação no polo passivo 

desta ação. Inexistindo outra preliminar, passo a análise do mérito. O 

Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro 

DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento 

da indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram juntados o Boletim 

de Ocorrência e prontuário médico (id. 18714318), sobrevindo no decorrer 

da instrução Laudo Pericial Judicial id. 25369050, concluindo de maneira 

inequívoca pela existência do nexo de causalidade entre acidente de 

trânsito e a debilidade permanente que acometeu a Requerente. 

Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o 

fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é motivo para 

recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a 

obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo apenas que a 

indenização será paga mediante a exibição de prova do acidente e do 

dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos hábeis a 

comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a ficha de 

atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima de 

acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de lesões de órgãos e estruturas crânio-facial e pélvicas os 

valores das indenizações devem corresponder ao percentual de 100% 

(cem por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 25369050), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão leve, com 

perda de 25% (vinte e cinco por cento) da estrutura crânio-facial e 

repercussão leve, com perda de 25% (vinte e cinco por cento) da 

estrutura pélvica, a indenização deve corresponder, portanto a quantia de 

R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), incidindo sobre esse 

valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da 

cobrança dos juros de mora, deverão incidir a partir da citação, em 

consonância com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. 

Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. Quanto ao suposto “assédio” da 

parte Requerida nas residências das vítimas com processos 

protocolizados na justiça, entendo despiciendo maiores digressões a 

respeito, notadamente à mingua de provas concretas de tal ocorrência no 

caso específico dos autos, valendo grafar que o documento juntado como 

forma de comprovação dessa prática é o mesmo que está sendo juntado 

em todos os processos patrocinados pelo r. causídico e sequer está 

preenchido nome do seu cliente. Ademais, não vislumbro qualquer óbice 

legal na simples “entrevista” que por ventura venha ser realizada pela 

Seguradora Líder, podendo inclusive servir de base para minimizar as 

propaladas fraudes que envolvem esse tipo de seguro e acabam lesando 

o erário público No que concerne ao pedido de condenação da 

Seguradora Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, 

melhor sorte não socorre à parte Requerente, na medida em que o mero 

inadimplemento contratual por si, não é capaz de ensejar o reparação. O 

dano moral pode assim ser definido: “É a privação ou diminuição daqueles 

bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a 

tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra 

e os demais sagrados afetos, classificando-se desse modo, em dano que 

afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc.), dano 

moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz 

deformante etc.) e dano moral puro (dor, tristeza etc) (DANO MORAL, 2, 

editora RT, 1998). É certo que o dano moral implica, substancialmente, a 

uma relação de dano à personalidade, em relação ao mundo externo, em 

que a imagem é arduamente atingida, todavia, não restou caracterizado, 

nestes autos, o dano à personalidade ou transtorno que ultrapasse o 

normal. Neste sentido consolidou a jurisprudência do STJ: CIVIL E 

PROCESSUAL. DPVAT. ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL. TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL REALIZADA COM A SEGURADORA. QUITAÇÃO. 

COBRANÇA DE DIFERENÇA . POSSIBILIDADE. DEVER LEGAL. VALOR 

ESTABELECIDO EX VI LEGIS. NORMA COGENTE . DANO MORAL. 

DESCABIMENTO . (...) II. Dano moral indevido. III. Recurso especial 

conhecido e parcialmente provido. (REsp 619.324/RJ, Rel. Ministro ALDIR 

PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 

24/05/2010) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO. REPARTIÇÃO DO 

CUSTO FINANCEIRO DO PROCESSO. 1. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, normalmente, não admite a ocorrência de dano moral 

nos casos de não pagamento do seguro DPVAT. Precedente. 2. Proposta 

demanda em que há pedidos cumulados, a rejeição de um gera, em regra, 

a sucumbência recíproca. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 

721.443/RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, 

julgado em 13/11/2007, DJ 10/12/2007, p. 372) DIREITO CIVIL E PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DA INDENIZAÇÃO DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO . DPVAT . DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO 

CONTRATUAL. INVIABILIDADE DO PLEITO.- O mero dissabor ocasionado 

por inadimplemento contratual, ao não pagar a seguradora o valor total 

previsto em lei, não configura, em regra, ato lesivo a ensejar a reparação 

de danos morais. Precedentes.- Deve, contudo, ser condenada a 

seguradora a complementar o valor da indenização concernente ao 

seguro obrigatório, nos termos em que dispõe o art. 3º, alínea a, da Lei n.º 

6.194/74, como estabeleceu o Juízo de origem. Recurso especial 
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conhecido e provido.(REsp 723.729/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 30/10/2006, p. 297) Com 

relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem 

sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a 

procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro 

DPVAT, não configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do 

quantum debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, 

devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar a Requerente CAROLINA CORASSA VIEIRA, a quantia de R$ 

6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), referente à indenização 

do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

(Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da ocorrência do 

sinistro, qual seja, 28/09/2018 (Súmula 580 STJ). CONDENO a parte 

Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

em honorários de sucumbência que fixo no valor de R$ 1.200,00 (hum mil 

e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito
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Processo Número: 1022759-68.2019.8.11.0041
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RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1022759-68.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, EVA MARIA DE MORAES 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório c/c PEDIDO DE DANOS MORAIS em face 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, também qualificada, 

alegando, em síntese, que em 03/05/2019 foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, ocasionando, 

“politrauma, polifratura, fratura de punho de braço”. Discorre a Autora em 

sua inicial requerendo a concessão do benefício da justiça gratuita por 

não ter condições de suportar com o ônus processual, a designação de 

audiência prévia de conciliação com realização de perícia judicial, a 

citação da parte Requerida para apresentar contestação no prazo legal, a 

inversão do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a prova 

pericial, e ainda que a Requerida se abstenha das condutas ilegais 

apontadas, sob pena de responsabilização civil, requer ainda a 

declaração da negativa tácita ao pagamento administrativo e a 

condenação da Seguradora ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT, 

tendo como base os elementos de prova pericial e tabela em vigor, em 

razão de sua invalidez da parte reclamante, acrescidos de juros legais de 

1,0% (um por cento) ao mês a partir a data que tomou conhecimento do 

acidente, aplicando a súmula 426 do STJ, mais a correção monetária com 

o índice INPC, a partir da data do acidente. Requereu ainda a condenação 

Requerida a pagamento no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a 

título de danos morais pela prática de ato ilícito, desleal e abusivo. Ao final, 

requereu a condenação ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, bem como os honorários advocatícios no importe de R$ 

2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) de acordo com o art. 85, § 8° do 

CPC, ou alternativamente o § 2ºdo mesmo códex. Despacho no id. 

20467360, determinando a suspensão dos autos. A parte Autora junta no 

id. 21085365, a declaração de ocorrência. A parte Autora no id. 

21606241, interpõe Embargos de Declaração. Despacho no id. 22357857, 

rejeitando os embargos e determinando o prosseguimento do feito com a 

realização de audiência de conciliação e a citação da parte Requerida. A 

Requerida apresentou contestação id. 25359484 arguindo em preliminar a 

necessidade de alteração para a Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, a incorreção do valor da 

causa, a ausência de documento imprescindível para a demanda, e a falta 

de interesse de agir por entender necessária a realização do pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação. No mérito, defendeu 

pela improcedência do pedido inicial acerca da ausência de requisitos 

autorizadores ao recebimento do seguro DPVAT, alegando o não 

pagamento do prêmio, a ausência de provas da invalidez permanente e 

definitiva, a ausência de nexo causal pelo fato do boletim de ocorrência ter 

sido lavrado em data posterior ao fato; a falta de nexo causal entre a 

lesão e o acidente e a inexistência de prova da invalidez, e ainda a 

improcedência do pedido inicial com relação ao pedido de indenização por 

danos morais. Sustentou também que o quantum indenizatório, deve se 

ater aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o 

teto para pagamento do valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso 

de eventual condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do 

STJ, a qual define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da 

lesão. requereu que em caso de eventual condenação, a correção 

monetária incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os 

juros moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 

do STJ. Petição de habilitação nos autos no id. 25937768. O Autor foi 

submetido a pericia médica, por ocasião da audiência de conciliação, 

estando o laudo pericial juntado no id. 26662989. A parte Requerente no 
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id. 27946716, manifesta pela procedência do pedido de acordo com a 

pericia realizada. Impugnação à contestação no id. 28016667. Os autos 

vieram conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

DA PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE 

DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao 

pedido de alteração e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo 

da lide, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o 

artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer 

seguradora em responder pelo pagamento da indenização em virtude do 

seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 

2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o 

devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada 

um dos codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer 

modificação no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – INCORREÇÃO DO 

VALOR DA CAUSA Registro que em ações de cobrança de seguro 

obrigatório - DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que faz jus 

após se submeter à perícia, motivo pelo qual, assim como ocorre nas 

demandas em que se busca indenização por dano moral, a quantia 

postulada na exordial é meramente estimativa. Nesse encalço, a pretensão 

do Requerido para que seja atribuído valor da causa na forma específica 

determinada no art. 292 do CPC é impertinente, na medida em que a 

indenização securitária almejada pelo Autor, caso tenha êxito na lide, 

deverá obedecer ao grau da alegada invalidez, que pretende provar por 

meio de perícia técnica, restando correta a atribuição de valor estimativo à 

causa. De outra sorte, verifico que assiste razão ao Requerido no que 

tange a necessidade de adequação do valor em consonância ao patamar 

máximo do valor da indenização estabelecido pela legislação vigente, 

porquanto, em casos que o acidente tenha ocorrido após o advento da 

Medida Provisória nº 340/06 (DOU 29/12/2006), depois convertida na Lei 

nº 11.482, de 31 de maio de 2007, a tarifação das indenizações do seguro 

obrigatório passou a ser estabelecida em valores determinados e não mais 

em salários mínimos. Desta feita, acolho a preliminar, para retificar o valor 

da causa no importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS AO 

PROCESSAMENTO DA DEMANDA. No que tange a preliminar, verifico que 

não assiste razão à alegação da Requerida quanto a ausência do 

documento do veículo, pois a parte Autora corroborou com a inicial, 

juntando todos os documentos necessários, tais como: boletim de 

ocorrência (id. 20443374) que mostra os dados do veículo que sucedeu o 

acidente e histórico clínico (id. 20443375), para a propositura da ação, 

demonstrando o nexo causal entre o fato e o acidente. Portanto, REJEITO 

a preliminar. PRELIMINAR – DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO – DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – 

NECESSIDADE/ADEQUACÃO DAS FALÁCIAS CONSTANTES NA INICIAL – 

MANOBRAS PARA EVITAR A ANÁLISE ADMINISTRATIVA Alega a parte 

Requerida que jamais deixou de receber os pedidos administrativos de 

quaisquer recursais no País e que não tem obrigação de assim proceder 

sem a apresentação dos documentos mínimos exigidos na Lei 6.194/74, 

notadamente no que se refere à comprovação da alegada invalidez 

permanente. Todavia, a escusa apresentada pela parte Requerida não 

merece guarida, porquanto é trivial sabença que o IML da Capital não 

realiza perícias para fins de prova do Seguro DPVAT, como também, 

mesmo que o Requerente apresentasse no âmbito administrativo qualquer 

outro laudo médico atestando o grau de invalidez, seria submetido à 

perícia por médico designado pela própria Seguradora, a fim de constatar 

e avaliar a existência e aferição do grau da lesão ou lesões, para os fins 

do §1º do art.3º da Lei de regência. Portanto, de uma forma ou de outra, 

persiste a obrigação da Seguradora independente da apresentação do 

laudo receber e analisar a documentação apresentada pelo requerente 

administrativamente, e, se for o caso, rejeitar ou solicitar complementação 

de forma fundamentada. Demais disso, cumpre grafar que a decisão do 

Pretório Excelso quando do julgamento do Recurso Extraordinário 839314, 

não deixa dúvida: o que se exige é a existência do requerimento 

administrativo prévio ao ajuizamento da ação judicial, o indício de que 

existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e 

configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção 

do Poder Judiciário, não o exaurimento da via administrativa. Assim, 

restando comprovado na hipótese vertente que a parte Requerente 

formulou administrativamente o pagamento da indenização correspondente 

ao seguro DPVAT juntamente com toda documentação exigida pela Lei 

6.194/74, perfaz evidenciado o interesse processual do Autor. Portanto, 

REJEITO a preliminar. Inexistindo outras preliminares, passo a análise do 

mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres 

- Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o 

recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma 

simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez 

do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram juntados o Boletim 

de ocorrência (id. 20443374) e Prontuário médico (id. 20443375), 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 26662989, 

concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade 

entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que acometeu o 

Requerente. Importante se diga que o não pagamento do prêmio do seguro 

do veículo envolvido, assim como o fato de não ter sido identificado o 

veículo por ocasião do acidente, não obsta o recebimento da indenização, 

tampouco que a cobrança de qualquer seguradora, nos termos da Sumula 

257 do Superior Tribunal de Justiça, assim enunciada: A falta de 

pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para 

a recusa do pagamento da indenização. Outrossim, eventual ausência da 

juntada do Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data 

posterior ao fato, não é motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei 

nº 6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, 

prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem 

elementos hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, 

tais como a ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada 

pessoa vítima de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que 

o atendimento hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são 

suficientes a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. 

Portanto, comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 

6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização 

securitária DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da 

Lei n° 6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos 

da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da 

tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de 

acordo com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela 

MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de 

tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda completa da mobilidade de um dos punhos o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por 

cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 26662989), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão intensa, com 

perda de 75% (setenta e cinco por cento), a indenização deve 

corresponder, portanto a quantia de R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, deverão incidir a partir da citação, em consonância 

com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção 

monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a correção monetária nas 

indenizações do Seguro Obrigatório deve ser computada da data do 

evento danoso. Quanto ao suposto “assédio” da parte Requerida nas 

residências das vítimas com processos protocolizados na justiça, entendo 

despiciendo maiores digressões a respeito, notadamente à mingua de 

provas concretas de tal ocorrência no caso específico dos autos, valendo 

grafar que o documento juntado como forma de comprovação dessa 

prática é o mesmo que está sendo juntado em todos os processos 

patrocinados pelo r. causídico e sequer está preenchido nome do seu 

cliente. Ademais, não vislumbro qualquer óbice legal na simples 

“entrevista” que por ventura venha ser realizada pela Seguradora Líder, 

podendo inclusive servir de base para minimizar as propaladas fraudes 

que envolvem esse tipo de seguro e acabam lesando o erário público. No 

que concerne ao pedido de condenação da Seguradora Requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais, melhor sorte não socorre à 

parte Requerente, na medida em que o mero inadimplemento contratual por 

si, não é capaz de ensejar o reparação. O dano moral pode assim ser 
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definido: “É a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor 

precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranqüilidade de espírito, a 

liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados 

afetos, classificando-se desse modo, em dano que afeta a parte social do 

patrimônio moral (honra, reputação, etc.), dano moral que provoca direta 

ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.) e dano moral 

puro (dor, tristeza etc) (DANO MORAL, 2, editora RT, 1998). É certo que o 

dano moral implica, substancialmente, a uma relação de dano à 

personalidade, em relação ao mundo externo, em que a imagem é 

arduamente atingida, todavia, não restou caracterizado, nestes autos, o 

dano à personalidade ou transtorno que ultrapasse o normal. Neste 

sentido consolidou a jurisprudência do STJ: CIVIL E PROCESSUAL. 

DPVAT. ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

REALIZADA COM A SEGURADORA. QUITAÇÃO. COBRANÇA DE 

DIFERENÇA . POSSIBILIDADE. DEVER LEGAL. VALOR ESTABELECIDO EX 

VI LEGIS. NORMA COGENTE . DANO MORAL. DESCABIMENTO . (...) II. 

Dano moral indevido. III. Recurso especial conhecido e parcialmente 

provido. (REsp 619.324/RJ, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, 

QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 24/05/2010) PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 

CARACTERIZAÇÃO. REPARTIÇÃO DO CUSTO FINANCEIRO DO 

PROCESSO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 

normalmente, não admite a ocorrência de dano moral nos casos de não 

pagamento do seguro DPVAT. Precedente. 2. Proposta demanda em que 

há pedidos cumulados, a rejeição de um gera, em regra, a sucumbência 

recíproca. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 721.443/RJ, Rel. 

Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 

13/11/2007, DJ 10/12/2007, p. 372) DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE 

VALOR DA INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO . DPVAT . DANOS 

MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INVIABILIDADE DO PLEITO.- O 

mero dissabor ocasionado por inadimplemento contratual, ao não pagar a 

seguradora o valor total previsto em lei, não configura, em regra, ato lesivo 

a ensejar a reparação de danos morais. Precedentes.- Deve, contudo, ser 

condenada a seguradora a complementar o valor da indenização 

concernente ao seguro obrigatório, nos termos em que dispõe o art. 3º, 

alínea a, da Lei n.º 6.194/74, como estabeleceu o Juízo de origem. 

Recurso especial conhecido e provido.(REsp 723.729/RJ, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 

30/10/2006, p. 297) Com relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar 

o entendimento que vem sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso 

Estado, no sentido que a procedência parcial do pedido quanto ao valor da 

indenização do seguro DPVAT, não configura sucumbência recíproca, 

mas mera adequação do quantum debeatur (pedido secundário), segundo 

os critérios legais, devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os 

ônus sucumbenciais, aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 

do CPC. Nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - 

INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – 

INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS 

ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA 

CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, 

§8º, DO CPC – RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA 

JUSTIÇA GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar a Requerente EVA MARIA DE MORAES, a quantia de R$ 2.531,25 

(dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, 

da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data 

da ocorrência do sinistro, qual seja, 03/05/2019 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor 

de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 

do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037409-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENIZE ZANCHI DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIA CRISTINA DE AVILA LEITE OAB - MT17671-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS PJE Nº 

1037409-91.2017.8.11.0041 (p) VISTOS, Trata-se de Ação de Indenização 

por Danos Morais e Materiais interposta por DENIZE ZANCHI DE OLIVERIA 

em desfavor de SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – FORT 

ATACADISTA, com o fito de ser ressarcido dos prejuízos causados pelo 

FURTO de seu veículo quando estava estacionado dentro do perímetro de 

segurança do referido estabelecimento enquanto fazia suas compras no 

interior do mercado, na data de 16/11/2017. No id. 12256484 a parte 

Autora promoveu a emenda da petição inicial em decorrência do seu 

veículo furtado ter sido encontrado três meses após o evento, e ter sido 

restituído na data de 08/02/2018, narrando que precisou realizar inúmeros 

reparos, pugnando ao final pela condenação da Requerida ao pagamento 

de indenização pela desvalorização de mercado do automóvel, além das 

despesas com os reparos e indenização por danos morais. Termo de 

audiência de conciliação sem êxito juntado no id. 13852096. A Requerida 

ofertou contestação no id. 14183825, arguindo em preliminar a 

superveniência da carência da ação pela perda do objeto em decorrência 

da localização do veículo e a sua restituição à Autora. No mérito, aduziu, 

em síntese quanto a ausência de ato ilícito praticado por quaisquer de 

seus funcionários, assim como não houve qualquer conduta comissiva ou 
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omissiva de sua parte que pudesse caracterizar a sua responsabilidade. 

Defendeu quanto a impossibilidade do suposto meliante ter furtado o 

automóvel sem estar na posse das chaves e por isso não foi possível 

sequer notar pelos funcionários de monitoramento do CFTV a ocorrência 

do furto. Sustenta que não pode ser responsabilizada pelo suposto 

assalto, porquanto o dever de prestar segurança pública é do Estado, 

conforme disciplinado no artigo 144 da CF, tratando-se a hipótese de 

excludente de ilicitude derivado de força maior. Impugnou os pedidos de 

indenização por danos materiais, sob o argumento de que não foram 

comprovadas as despesas com a reforma do automóvel, estando somente 

demonstrados os gastos com a troca de placas, lacre e revisão. Defende 

também quanto a ausência de comprovação da depreciação do veículo. 

Requer, alternativamente, em caso de condenação o arbitramento da 

indenização observando os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. Ao final, pede a improcedência da ação. Certidão de 

decurso de prazo para réplica no id. 15565771. Instadas a especificarem 

as provas, a parte Autora no id. 18650844 pugnou pela juntada de 

documentos, produção de prova oral e pericial de modo a comprovar que 

o veículo sofreu as avarias na época em que estava na posse dos 

bandidos. A parte Requerida, por sua vez, deixou transcorrer in albis o 

prazo (id.19968268). É O NECESSÁRIO. DECIDO A questão cinge-se em 

apurar a responsabilidade civil do supermercado Requerido pelo furto do 

veículo ocorrido nas dependências do seu estacionamento enquanto a 

proprietária fazia compras. A preliminar de superveniência da carência da 

ação pela perda do objeto em decorrência da localização do veículo e a 

sua restituição à Autora não merece acolhimento, haja vista a existência 

de outros pedidos formulados na exordial a serem analisados. Quanto ao 

pedido de produção de prova formulado pela parte Autora, entendo que o 

caso em questão comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 

355 do CPC, pois as provas constantes dos autos são suficientes para 

proferir um julgamento justo e seguro do processo. Com efeito, cabe ao 

Juiz, na condição de destinatário da prova, decidir sobre a necessidade, 

ou não, da realização de prova, não implicando cerceamento de defesa o 

julgamento antecipado da lide com base em prova exclusivamente 

documental, se aquelas que as partes pretendiam produzir se mostram 

desnecessárias ao deslinde da questão. E mais, cuida-se de dever-poder 

concedido ao Magistrado, com o escopo de entregar a prestação 

jurisdicional de forma mais célere e eficaz. Ultrapassadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. Os documentos corroborados com a exordial 

comprovam satisfatoriamente que a parte Requerente no dia e horário em 

que teria ocorrido o furto de seu automóvel encontrava-se realizando 

compras no interior do Supermercado Requerido, assim como a cautela em 

registrar um Boletim de Ocorrência tão logo tomou conhecimento dos 

fatos. Assim, tais elementos conferem veracidade à narrativa da parte 

Autora, desincumbindo-se, assim do seu ônus de provar o fato 

constitutivo de seu direito. Destarte, em que o Boletim de Ocorrência gozar 

de presunção juris tantum, de acordo com o artigo 405 do CPC, somente 

pode ser ilidida por prova cabal em sentido contrário, ônus do qual era de 

incumbência da parte Requerida, seja pela regra prevista no artigo 373, II 

do CPC, como também pelo fato da incidência dos ditames do Código de 

Defesa do Consumidor na hipótese vertente, especialmente no que tange 

a inversão do ônus da prova quando verossímeis as alegações da parte 

Autora. Nesse sentido, destaco a Sumula 130 do Superior Tribunal de 

Justiça: “A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano 

ou furto de veículos ocorridos em seu estacionamento". No mencionado 

precedente da Súmula 130, rejeitou-se a alegação "de que o furto se 

colocaria no elenco das situações anormais, pois que consagrado o 

entendimento segundo o qual 'o furto de veículo em estacionamento é fato 

previsível e revela insuficiência de vigilância.” Nesse passo, incumbia ao 

Requerido refutar as alegações verossímeis declinadas pela parte 

Requerente, contudo, não o fez, posto que sequer trouxe aos autos as 

supostas filmagens da câmera de segurança que alega não ter 

constatado a ocorrência dos fatos a fim de corroborar sua tese 

defensiva, impondo-se portanto, a inversão do ônus da prova em favor do 

Consumidor, nos termos do art. 6, VIII do CDC. Nos termos do art. 14, §3º, 

do referido Codex, o ônus da prova, em caso de causa excludente de 

ilicitude, é do fornecedor, o qual não demonstrou haver qualquer causa 

excludente da responsabilização, as quais romperiam com o nexo de 

causalidade entre sua conduta e o dano experimentado pelo consumidor. 

Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a 

exercer alguma atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o 

dever de responder pelos fatos resultantes do empreendimento, 

independentemente de culpa. A responsabilidade decorre do simples fato 

de dispor-se alguém a executar determinados serviços e o defeito do 

serviço é um dos pressupostos da responsabilidade por danos nas 

relações de consumo. Desse modo, a pretensão da Requerida de se 

eximir da culpa pelo ocorrido não deve prosperar, pois os fatos ocorridos 

no interior do estacionamento, incluem-se no risco da respectiva atividade, 

não se cogitando de fato de terceiro, caso fortuito ou força maior. Assim, 

violado o dever jurídico de guarda, surge para o estabelecimento comercial 

a obrigação de ressarcimento, proporcional ao prejuízo consolidado, 

pouco importando se o estacionamento é gratuito ou oneroso, pois, mesmo 

que não existente pagamento direto, a empresa ostenta manifesto 

interesse econômico em dispor de local para estacionamento de veículos, 

consistindo em fator para angariar e atrair clientela. Frise-se que a 

responsabilidade pela indenização não decorre de contrato de depósito, 

mas da obrigação de zelar pela guarda e segurança dos veículos 

estacionados no local, presumivelmente seguro. Compreende-se, destarte, 

que o estabelecimento comercial não tomou determinadas cautelas que lhe 

eram especificamente exigíveis no caso em apreço, notadamente a 

realização de uma vigilância efetiva sobre todos os veículos que 

parqueiam em sua área interna a fim de minorar os riscos de práticas 

furtivas como a tratada nestes autos. Portanto, cabível a 

responsabilização civil postulada inicialmente, uma vez que comprovado o 

liame causal entre os danos suportados e uma conduta culposa da ré na 

prestação dos seus serviços. No tocante aos danos materiais, cediço que 

tais prejuízos devem ser cabalmente demonstrados, ainda que se admita a 

inversão do ônus da prova, porém, também é sabido a dificuldade da 

realização de tal prova pelo consumidor, não se exigindo, portanto, prova 

cabal da existência dos objetos dentro do interior do veículo. A parte 

Autora trouxera aos autos nota fiscal da aquisição do veículo furtado, 

corroborando a assertiva de se tratar de automóvel novo, com 

pouquíssimo tempo de uso (menos de dois meses), o qual veio ser 

encontrado pela polícia com inúmeras avarias as quais é pouco provável 

que tenham sido produzidas pela parte Autora como sugeriu a Requerida. 

Além do mais, cumpre enfatizar que a parte Requerida poderia ter juntado 

as imagens da câmera de segurança a fim de subsidiar a tese defensiva 

quanto as condições de conservação e avarias do veículo no momento do 

furto, porém quedou-se inerte, devendo, portanto, a boa-fé e a 

verossimilhança das alegações da parte Autora serem presumidas. 

Entrementes, a parte Requerida não corroborou aos autos qualquer 

elemento de prova a fim de desconstituir os valores despendidos com a 

recuperação do veículo, devendo, portanto, prevalecer o montante 

apontado na inicial, qual seja, R$ 1.722,56 (hum mil, setecentos e vinte e 

dois reais e cinquenta e seis centavos). Todavia, quanto aos supostos 

danos decorrentes da desvalorização de mercado do automóvel, entendo 

que melhor sorte não socorre à parte Autora, pois o simples fato de 

veículo ter sido furtado sem maiores repercussões em suas 

características de originalidade, tais como adulteração de chassi ou motor 

que poderiam imputar eventual insegurança quanto a sua procedência e 

por consequência dificultar a a própria venda do bem, não é o bastante 

para legitimar tal pleito indenizatório. Demais disso, é trivial sabença que os 

automóveis novos já sofrem essa desvalorização tão logo são retirados 

da concessionária, razão pela qual, inexistindo outros elementos seguros 

a eventual depreciação exclusivamente pela ocorrência do furto, inviável o 

acolhimento deste ponto. No que concerne ao pedido de indenização por 

danos morais, respeitados entendimentos diversos, tenho que presentes, 

na medida em que o consumidor confia na guarda de seu automóvel ao 

supermercado, sendo a subtração do bem questão transborda meros 

transtornos, causando abalo à psique do lesado. Assim sendo, o 

supermercado que oferta o serviço de estacionamento aos consumidores, 

auferindo lucros diante desta comodidade, por certo deve responder ante 

a quebra de confiança ao consumidor, eis que a parte autora depositou o 

seu bem na esperança de que lá estava seguro, podendo realizar suas 

compras com tranquilidade. O infortúnio sofrido pela parte Requerida não 

pode ser considerado um mero aborrecimento ou fato trivial do cotidiano. 

Os abalos extrapatrimoniais, ao caso, se têm por presunção, in re ipsa, 

conforme nos ensina Sérgio Cavalieri Filho: (...) por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível exigir que a vitima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 
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fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores 

instrumentais.Nesse ponto a razão se coloca ao lado daqueles que 

entendem que o dano moral está ínsito na própria ofensa, decorre da 

gravidade do ilícito em si. (...) Em outras palavras, o dano moral existe in re 

ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, 

provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de 

uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti que decorre das 

regras de experiência comum. (Programa de Responsabilidade Civil, 5ª ed., 

2ª tiragem, 2004, p. 100) Confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E 

PROCESSO CIVIL (CPC/2015). RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. 

ROUBO EM ESTACIONAMENTO DE CLUBE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

1. Roubo de relógio, mediante assalto a mão armada, em estacionamento 

de Clube. 2. A ocorrência de roubo não constitui causa excludente de 

responsabilidade civil nos casos em que a garantia de segurança física e 

patrimonial do consumidor é inerente ao serviço prestado pelo 

estabelecimento comercial. 3. Reconhecimento da ocorrência de danos 

materiais e morais . 4. Jurisprudência atual do STJ acerca do tema. 5. 

AGRAVO DESPROVIDO. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147) 

T3 - TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2018, Publicado em DJe 

23/03/2018 CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. ROUBO A CLIENTE EM ESTACIONAMENTO DE 

SUPERMERCADO. PROCEDÊNCIA. APELO NOBRE. (1) RECURSO 

MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. (2) OFENSA AO ART. 14, § 3º, DO 

CDC. FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE QUE NÃO SE 

VERIFICA. REFORMA DO JULGADO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. (3) DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO 

FIRMADA NESTA CORTE. SÚMULA Nº 130 DO STJ. 1. As disposições do 

NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, 

são inaplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado nº 2 

aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos 

interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas 

até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de 

admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até 

então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Reconhecida 

pelas instâncias ordinárias ocorrência de dano material e moral pelo roubo 

de veículo no estacionamento do estabelecimento comercial, a revisão do 

tema recai no óbice da Súmula nº 7 do STJ. 3. O acórdão recorrido dirimiu 

a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no 

sentido de que a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de 

dano ou furto de veiculo ocorridos em seu estacionamento (Súmula nº 130 

do STJ). Incidência da Súmula nº 83 do STJ. 4. Eventual recurso interposto 

contra este acórdão estará sujeito às normas do NCPC, inclusive no que 

tange ao cabimento de multa (arts. 1.021, § 4º e 1.026, § 2º) e honorários 

recursais (art. 85, § 11). 5. Agravo regimental não provido. AgRg no 

AREsp 680351 / RJ AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2015/0061052-7 Relator (a) Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO (1144) Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Data do 

Julgamento 17/12/2015 Data da Publicação/Fonte DJe 03/02/2016 No que 

concerne ao valor indenizatório, deve atender a uma dupla finalidade: 

reparatória, em relação ao lesado, e, sancionadora e pedagógica, em 

ralação ao causador do dano. Para tal deve ser observada a intensidade e 

natureza do dano moral do ofendido, a situação pessoal deste, seu grau 

de cultura, atividade profissional, idade e sexo, além da capacidade 

econômica do ofendido e também do ofensor, de modo que não haja 

enriquecimento injustificado, mas que também não se componha 

indenização que não atinja o caráter sancionador e pedagógico a que se 

propõe. ANTE O EXPOSTO, e por tudo que dos autos consta, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO o Requerido, SDB COMÉRCIO DE 

ALIMENTOS LTDA – FORT ATACADISTA, pagar a parte Requerente, 

DENIZE ZANCHI DE OLIVEIRA, o valor de R$ 1.722,56 (hum mil, setecentos 

e vinte e dois reais e cinquenta e seis centavos) por danos materiais, 

acrescido de juros legais de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a 

partir da citação, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de 

danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e 

correção monetária (INPC) a partir do arbitramento. Condeno ainda, o 

Requerido ao pagamento das custas e despesas processuais além de 

20% de honorários advocatícios sobre o valor da condenação, nos termos 

do artigo 85 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004035-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JERSON RODRIGUES NUNES FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1004035-16.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, JERSON RODRIGUES NUNES 

FILHO devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório c/c PEDIDO DE DANOS MORAIS em face 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, também qualificada, 

alegando, em síntese, que em 02/01/2019 foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, ocasionando, 

“politrauma, polifratura, fratura do cotovelo”. Discorre o Autor em sua 

inicial requerendo a concessão do benefício da justiça gratuita por não ter 

condições de suportar com o ônus processual, a designação de audiência 

prévia de conciliação com realização de perícia judicial, a citação da parte 

Requerida para apresentar contestação no prazo legal, a inversão do 

ônus de suportar o adiantamento das despesas com a prova pericial, e 

ainda que a Requerida se abstenha das condutas ilegais apontadas, sob 

pena de responsabilização civil, requer ainda a declaração da negativa 

tácita ao pagamento administrativo e a condenação da Seguradora ao 

pagamento do seguro obrigatório DPVAT, tendo como base os elementos 

de prova pericial e tabela em vigor, em razão de sua invalidez da parte 

reclamante, acrescidos de juros legais de 1,0% (um por cento) ao mês a 

partir a data que tomou conhecimento do acidente, aplicando a súmula 426 

do STJ, mais a correção monetária com o índice INPC, a partir da data do 

acidente. Requereu ainda a condenação Requerida a pagamento no 

montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais pela 

prática de ato ilícito, desleal e abusivo. Ao final, requereu a condenação 

ao pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como os 

honorários advocatícios no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais) de acordo com o art. 85, § 8° do CPC, ou alternativamente o § 2ºdo 

mesmo códex. Despacho no id. 17670918, determinando a emenda da 

petição inicial para juntar a copia do requerimento administrativo. A parte 

Autora junta no id. 17975051, documentos médicos complementar. A parte 

Autora no id. 18361027, requer a suspensão dos autos ate o julgamento 

da ação de obrigação de fazer. No id. 19234246, a parte Autora requer o 

prosseguimento do feito. Despacho no id. 19281944, determinando o 

prosseguimento do feito com a realização de audiência de conciliação e a 

citação da parte Requerida. A Requerida apresentou contestação id. 

22512515 arguindo em preliminar a necessidade de alteração para a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da 

demanda, a incorreção do valor da causa, e a falta de interesse de agir 

por entender necessária a realização do pedido administrativo 

anteriormente à propositura da ação. No mérito, defendeu pela 

improcedência do pedido inicial ante a ausência de provas da invalidez 

permanente e definitiva, a ausência de nexo causal pelo fato do boletim de 

ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao fato; a falta de nexo 

causal entre a lesão e o acidente e a inexistência de prova da invalidez, e 

ainda a improcedência do pedido inicial com relação ao pedido de 

indenização por danos morais. Sustentou também que o quantum 

indenizatório, deve se ater aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 

11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da indenização 

DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja observado o 

que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor indenizatório 

seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de eventual 

condenação, a correção monetária incida a partir da data do ajuizamento 

da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da citação, em 

observância a Súmula 426 do STJ. Petição de habilitação nos autos no id. 

25833416. O Autor foi submetido a pericia médica, por ocasião da 

audiência de conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 26455424. 

A parte Requerente no id. 27946273, manifesta pela procedência do 

pedido de acordo com a pericia realizada. Impugnação à contestação no 

id. 28275357. Os autos vieram conclusos para prolação da sentença. É O 
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RELATÓRIO. DECIDO. DA PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da Seguradora 

Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da simples 

interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se 

a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA Registro que em 

ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte somente 

saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, motivo pelo 

qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca indenização por 

dano moral, a quantia postulada na exordial é meramente estimativa. 

Nesse encalço, a pretensão do Requerido para que seja atribuído valor da 

causa na forma específica determinada no art. 292 do CPC é impertinente, 

na medida em que a indenização securitária almejada pelo Autor, caso 

tenha êxito na lide, deverá obedecer ao grau da alegada invalidez, que 

pretende provar por meio de perícia técnica, restando correta a atribuição 

de valor estimativo à causa. De outra sorte, verifico que assiste razão ao 

Requerido no que tange a necessidade de adequação do valor em 

consonância ao patamar máximo do valor da indenização estabelecido 

pela legislação vigente, porquanto, em casos que o acidente tenha 

ocorrido após o advento da Medida Provisória nº 340/06 (DOU 

29/12/2006), depois convertida na Lei nº 11.482, de 31 de maio de 2007, a 

tarifação das indenizações do seguro obrigatório passou a ser 

estabelecida em valores determinados e não mais em salários mínimos. 

Desta feita, acolho a preliminar, para retificar o valor da causa no importe 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). PRELIMINAR – DA 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DA 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – NECESSIDADE/ADEQUACÃO DAS 

FALÁCIAS CONSTANTES NA INICIAL – MANOBRAS PARA EVITAR A 

ANÁLISE ADMINISTRATIVA Alega a parte Requerida que jamais deixou de 

receber os pedidos administrativos de quaisquer recursais no País e que 

não tem obrigação de assim proceder sem a apresentação dos 

documentos mínimos exigidos na Lei 6.194/74, notadamente no que se 

refere à comprovação da alegada invalidez permanente. Todavia, a 

escusa apresentada pela parte Requerida não merece guarida, porquanto 

é trivial sabença que o IML da Capital não realiza perícias para fins de 

prova do Seguro DPVAT, como também, mesmo que o Requerente 

apresentasse no âmbito administrativo qualquer outro laudo médico 

atestando o grau de invalidez, seria submetido à perícia por médico 

designado pela própria Seguradora, a fim de constatar e avaliar a 

existência e aferição do grau da lesão ou lesões, para os fins do §1º do 

art.3º da Lei de regência. Portanto, de uma forma ou de outra, persiste a 

obrigação da Seguradora independente da apresentação do laudo receber 

e analisar a documentação apresentada pelo requerente 

administrativamente, e, se for o caso, rejeitar ou solicitar complementação 

de forma fundamentada. Demais disso, cumpre grafar que a decisão do 

Pretório Excelso quando do julgamento do Recurso Extraordinário 839314, 

não deixa dúvida: o que se exige é a existência do requerimento 

administrativo prévio ao ajuizamento da ação judicial, o indício de que 

existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e 

configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção 

do Poder Judiciário, não o exaurimento da via administrativa. Assim, 

restando comprovado na hipótese vertente que a parte Requerente 

formulou administrativamente o pagamento da indenização correspondente 

ao seguro DPVAT juntamente com toda documentação exigida pela Lei 

6.194/74, perfaz evidenciado o interesse processual do Autor. Portanto, 

REJEITO a preliminar. Inexistindo outras preliminares, passo a análise do 

mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres 

- Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o 

recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma 

simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez 

do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram juntados o Boletim 

de ocorrência (id. 17660891) e Prontuário médico (id. 17660893), 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 26455424, 

concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade 

entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que acometeu o 

Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de 

Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é 

motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo 

apenas que a indenização será paga mediante a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos 

hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a 

ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima 

de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda completa da mobilidade de um dos cotovelos o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por 

cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 26455424), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão intensa, com 

perda de 75% (setenta e cinco por cento), a indenização deve 

corresponder, portanto a quantia de R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, deverão incidir a partir da citação, em consonância 

com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção 

monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a correção monetária nas 

indenizações do Seguro Obrigatório deve ser computada da data do 

evento danoso. Quanto ao suposto “assédio” da parte Requerida nas 

residências das vítimas com processos protocolizados na justiça, entendo 

despiciendo maiores digressões a respeito, notadamente à mingua de 

provas concretas de tal ocorrência no caso específico dos autos, valendo 

grafar que o documento juntado como forma de comprovação dessa 

prática é o mesmo que está sendo juntado em todos os processos 

patrocinados pelo r. causídico e sequer está preenchido nome do seu 

cliente. Ademais, não vislumbro qualquer óbice legal na simples 

“entrevista” que por ventura venha ser realizada pela Seguradora Líder, 

podendo inclusive servir de base para minimizar as propaladas fraudes 

que envolvem esse tipo de seguro e acabam lesando o erário público. No 

que concerne ao pedido de condenação da Seguradora Requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais, melhor sorte não socorre à 

parte Requerente, na medida em que o mero inadimplemento contratual por 

si, não é capaz de ensejar o reparação. O dano moral pode assim ser 

definido: “É a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor 

precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranqüilidade de espírito, a 

liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados 

afetos, classificando-se desse modo, em dano que afeta a parte social do 

patrimônio moral (honra, reputação, etc.), dano moral que provoca direta 

ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.) e dano moral 

puro (dor, tristeza etc) (DANO MORAL, 2, editora RT, 1998). É certo que o 

dano moral implica, substancialmente, a uma relação de dano à 

personalidade, em relação ao mundo externo, em que a imagem é 

arduamente atingida, todavia, não restou caracterizado, nestes autos, o 

dano à personalidade ou transtorno que ultrapasse o normal. Neste 

sentido consolidou a jurisprudência do STJ: CIVIL E PROCESSUAL. 

DPVAT. ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

REALIZADA COM A SEGURADORA. QUITAÇÃO. COBRANÇA DE 

DIFERENÇA . POSSIBILIDADE. DEVER LEGAL. VALOR ESTABELECIDO EX 

VI LEGIS. NORMA COGENTE . DANO MORAL. DESCABIMENTO . (...) II. 

Dano moral indevido. III. Recurso especial conhecido e parcialmente 
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provido. (REsp 619.324/RJ, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, 

QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 24/05/2010) PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 

CARACTERIZAÇÃO. REPARTIÇÃO DO CUSTO FINANCEIRO DO 

PROCESSO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 

normalmente, não admite a ocorrência de dano moral nos casos de não 

pagamento do seguro DPVAT. Precedente. 2. Proposta demanda em que 

há pedidos cumulados, a rejeição de um gera, em regra, a sucumbência 

recíproca. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 721.443/RJ, Rel. 

Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 

13/11/2007, DJ 10/12/2007, p. 372) DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE 

VALOR DA INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO . DPVAT . DANOS 

MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INVIABILIDADE DO PLEITO.- O 

mero dissabor ocasionado por inadimplemento contratual, ao não pagar a 

seguradora o valor total previsto em lei, não configura, em regra, ato lesivo 

a ensejar a reparação de danos morais. Precedentes.- Deve, contudo, ser 

condenada a seguradora a complementar o valor da indenização 

concernente ao seguro obrigatório, nos termos em que dispõe o art. 3º, 

alínea a, da Lei n.º 6.194/74, como estabeleceu o Juízo de origem. 

Recurso especial conhecido e provido.(REsp 723.729/RJ, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 

30/10/2006, p. 297) Com relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar 

o entendimento que vem sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso 

Estado, no sentido que a procedência parcial do pedido quanto ao valor da 

indenização do seguro DPVAT, não configura sucumbência recíproca, 

mas mera adequação do quantum debeatur (pedido secundário), segundo 

os critérios legais, devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os 

ônus sucumbenciais, aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 

do CPC. Nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - 

INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – 

INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS 

ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA 

CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, 

§8º, DO CPC – RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA 

JUSTIÇA GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar ao Requerente JERSON RODRIGUES NUNES FILHO, a quantia de R$ 

2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 

3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 02/01/2019 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor 

de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 

do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022952-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEI MARQUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1022952-83.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, JUCINEI MARQUES DA SILVA, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

22/04/2018 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente. Discorre o Autor em sua inicial requerendo o 

beneficio da justiça gratuita em razão de não suportar com o ônus 

processual, a citação da parte Requerida, e que julgue a presente Ação 

totalmente procedente, declarando a inconstitucionalidade da Medida 

Provisória nº 451/2008 e da decorrente lei nº 11.945/2009, no que diz 

respeito ao Seguro DPVAT, determinando que a Requerida pague a parte 

Requerente 100% (cem por cento) do prêmio do Seguro Obrigatório que 

corresponde a sua lesão devidamente graduada pelos médicos peritos 

competentes podendo chegar ao valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), em razão de sua incapacidade permanente ou morte, 

acrescidos de juros legais de 1,0% (um por cento) ao mês, mais correção 

monetária de acordo com o índice do INPC, a partir da data do sinistro, com 

fulcro nas Súmulas n.º 43 e 54 do STJ, os quais deverão incidir até o dia 

em que a Seguradora efetuar o pagamento integral do referido seguro. 

Requereu ao final, a condenação ao pagamento de honorários 

advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor 

atualizado da causa. Despacho inicial no id. 20576986. A Requerida 

apresentou contestação id. 22002464 arguindo em preliminar pela 

necessidade de alteração da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT no polo passivo da demanda, a incorreção do valor da causa, a 

falta de interesse de agir por entender necessária a realização do pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação, e a ausência de 

documentos essenciais a propositura da ação. No mérito, defendeu pela 

improcedência do pedido inicial, acerca da ausência de requisitos 

autorizadores ao recebimento do seguro DPVAT, alegando o não 

pagamento do prêmio, a ausência de provas da invalidez permanente e 

definitiva, a ausência de nexo causal pelo fato do boletim de ocorrência ter 

sido lavrado em data posterior ao fato; a falta de nexo causal entre a 

lesão e o acidente e a inexistência de prova da invalidez. Discorreu, ainda, 

pela necessidade de produção de prova pericial que quantifique a lesão 

alegada à invalidez. Sustentou também que o quantum indenizatório, deve 

se ater aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual 
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fixa o teto para pagamento do valor da indenização DPVAT. E ainda que 

em caso de eventual condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 

474 do STJ, a qual define que o valor indenizatório seja proporcional ao 

grau da lesão. requereu que em caso de eventual condenação, a 

correção monetária incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda 

que os juros moratórios incidam a partir da citação, em observância a 

Súmula 426 do STJ. Requereu ainda que sejam os Honorários 

Advocatícios, arbitrados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 

20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Petição de habilitação 

nos autos no id. 26731285. O Autor foi submetido a pericia médica, por 

ocasião da audiência de conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 

7354240. Os autos vieram conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. DA PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA 

NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da Seguradora 

Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da simples 

interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se 

a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA Registro que em 

ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte somente 

saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, motivo pelo 

qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca indenização por 

dano moral, a quantia postulada na exordial é meramente estimativa. 

Nesse encalço, a pretensão do Requerido para que seja atribuído valor da 

causa na forma específica determinada no art. 292 do CPC é impertinente, 

na medida em que a indenização securitária almejada pelo Autor, caso 

tenha êxito na lide, deverá obedecer ao grau da alegada invalidez, que 

pretende provar por meio de perícia técnica, restando correta a atribuição 

de valor estimativo à causa. PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS 

INDISPENSÁVEIS AO PROCESSAMENTO DA DEMANDA. No que tange a 

preliminar, verifico que não assiste razão à alegação da Requerida, pois a 

parte Autora corroborou com a inicial, juntando todos os documentos 

necessários, tais como: boletim de ocorrência e histórico clínico (id. 

20484727), para a propositura da ação, demonstrando o nexo causal 

entre o fato e o acidente. Portanto, REJEITO a preliminar. PRELIMINAR – DA 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DA 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – NECESSIDADE/ADEQUACÃO DAS 

FALÁCIAS CONSTANTES NA INICIAL – MANOBRAS PARA EVITAR A 

ANÁLISE ADMINISTRATIVA Alega a parte Requerida que jamais deixou de 

receber os pedidos administrativos de quaisquer recursais no País e que 

não tem obrigação de assim proceder sem a apresentação dos 

documentos mínimos exigidos na Lei 6.194/74, notadamente no que se 

refere à comprovação da alegada invalidez permanente. Todavia, a 

escusa apresentada pela parte Requerida não merece guarida, porquanto 

é trivial sabença que o IML da Capital não realiza perícias para fins de 

prova do Seguro DPVAT, como também, mesmo que o Requerente 

apresentasse no âmbito administrativo qualquer outro laudo médico 

atestando o grau de invalidez, seria submetido à perícia por médico 

designado pela própria Seguradora, a fim de constatar e avaliar a 

existência e aferição do grau da lesão ou lesões, para os fins do §1º do 

art.3º da Lei de regência. Portanto, de uma forma ou de outra, persiste a 

obrigação da Seguradora independente da apresentação do laudo receber 

e analisar a documentação apresentada pelo requerente 

administrativamente, e, se for o caso, rejeitar ou solicitar complementação 

de forma fundamentada. Demais disso, cumpre grafar que a decisão do 

Pretório Excelso quando do julgamento do Recurso Extraordinário 839314, 

não deixa dúvida: o que se exige é a existência do requerimento 

administrativo prévio ao ajuizamento da ação judicial, o indício de que 

existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e 

configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção 

do Poder Judiciário, não o exaurimento da via administrativa. Assim, 

restando comprovado na hipótese vertente que a parte Requerente 

formulou administrativamente o pagamento da indenização correspondente 

ao seguro DPVAT juntamente com toda documentação exigida pela Lei 

6.194/74, perfaz evidenciado o interesse processual do Autor. Portanto, 

REJEITO a preliminar. Inexistindo outras preliminares, passo a análise do 

mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres 

- Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o 

recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma 

simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez 

do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram juntados o Boletim 

de ocorrência e Ficha de Atendimento (id. 20484727), sobrevindo no 

decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 27354240, concluindo de 

maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade entre acidente 

de trânsito e a debilidade permanente que acometeu a Requerente. 

Importante se diga que o não pagamento do prêmio do seguro do veículo 

envolvido, assim como o fato de não ter sido identificado o veículo por 

ocasião do acidente, não obsta o recebimento da indenização, tampouco 

que a cobrança de qualquer seguradora, nos termos da Sumula 257 do 

Superior Tribunal de Justiça, assim enunciada: A falta de pagamento do 

prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por veículos 

Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do 

pagamento da indenização. Outrossim, eventual ausência da juntada do 

Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao 

fato, não é motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 

não estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, 

prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem 

elementos hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, 

tais como a ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada 

pessoa vítima de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que 

o atendimento hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são 

suficientes a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. 

Portanto, comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 

6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização 

securitária DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da 

Lei n° 6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos 

da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da 

tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de 

acordo com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela 

MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de 

tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de uma das mãos o 

valor da indenização deve corresponder ao percentual de 70% (setenta 

por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 27354240), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão leve com perda 

de 25% (vinte e cinco por cento) do comprometimento do seu patrimônio 

físico, a indenização deve corresponder, portanto a quantia de R$ 

2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão 

incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 do 

Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Com relação 

ao ônus da sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem sendo 

aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a 

procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro 

DPVAT, não configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do 

quantum debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, 

devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 
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GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar ao Requerente JUCINEI MARQUES DA SILVA, a quantia de R$ 

2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 

3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 22/04/2018 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor 

de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 

do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004135-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM EDUARDO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1004135-68.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, WILLIAN EDUARDO DO 

NASCIMENTO devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE 

COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, 

alegando, em síntese, que em 09/09/2018, foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente. Discorre o 

Autor em sua inicial requerendo a concessão do benefício da justiça 

gratuita, que a Requerida seja citada a comparecer à audiência de 

conciliação, a aplicação da distribuição do ônus da prova e a condenação 

ao pagamento do valor indenizável proporcional à lesão permanente 

resultante ao autor, nos termos da tabela de lei n. 6.194/74, com juros a 

partir de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e a correção 

monetária de acordo com o índice INPC, a partir da data do sinistro. 

Requereu ao final, a condenação do Requerido ao pagamento dos 

honorários advocatícios em 20% (vinte por cento), de acordo com o art. 

85, § 2º do CPC, ou alternativamente com fundamento ao parágrafo 8º do 

mesmo códex. Despacho no id. 17734425, determinando a emenda da 

petição inicial para juntar aos autos a cópia do Requerimento 

administrativo. A parte Autora no id. 18313686, pugna pela suspensão dos 

autos por sessenta dias. Juntada no id. 19798754 do aviso de 

recebimento do requerimento administrativo. A parte autora no id. 

19798744, requer o prosseguimento do feito. Despacho de id. 19722844, 

determinando o prosseguimento do feito com a realização de audiência de 

conciliação e citação da Requerida. A Requerida apresentou contestação 

id. 23734160 arguindo em preliminar pela necessidade de alteração da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da 

demanda, a incorreção do valor da causa, a falta de interesse de agir por 

entender necessária a realização do pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação e a ausência de documentos essenciais para a 

propositura da ação. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido 

inicial ante a ausência de provas da invalidez permanente e definitiva, a 

falta de nexo causal entre a lesão e o acidente e a inexistência de prova 

da invalidez. Discorreu ainda, pela impossibilidade de inversão do ônus da 

prova. sustentou também que o quantum indenizatório, deve se ater aos 

termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para 

pagamento do valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de 

eventual condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, 

a qual define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Petição de habilitação nos autos no id. 25806600. O Autor foi 

submetido à pericia médica, por ocasião da audiência de conciliação, 

estando o laudo pericial juntado no id. 26449509. A parte Autora no id. 

27605294, manifestou concordância com o exposto laudo. Impugnação à 

contestação no id. 27794386. Os autos vieram conclusos para prolação 

da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. DA PRELIMINAR - ALTERAÇÃO 

DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA 

LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da 

simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, 

denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo 

pagamento da indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, 

segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado 

pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida 

pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos codevedores a sua 

quota, portanto, desnecessária qualquer modificação no polo passivo 

desta ação. PRELIMINAR – INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA Registro 

que em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia postulada na exordial é meramente 

estimativa. Nesse encalço, a pretensão do Requerido para que seja 

atribuído valor da causa na forma específica determinada no art. 292 do 

CPC é impertinente, na medida em que a indenização securitária almejada 

pelo Autor, caso tenha êxito na lide, deverá obedecer ao grau da alegada 

invalidez, que pretende provar por meio de perícia técnica, restando 

correta a atribuição de valor estimativo à causa. PRELIMINAR – AUSÊNCIA 

DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS AO PROCESSAMENTO DA DEMANDA. 

No que tange a preliminar, verifico que não assiste razão à alegação da 

Requerida, pois a parte Autora corroborou com a inicial, juntando todos os 

documentos necessários, tais como: a certidão de ocorrência e histórico 

clínico (id. 17675519), para a propositura da ação, demonstrando o nexo 

causal entre o fato e o acidente. Portanto, REJEITO a preliminar. 
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PRELIMINAR – DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO – DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – 

NECESSIDADE/ADEQUACÃO DAS FALÁCIAS CONSTANTES NA INICIAL – 

MANOBRAS PARA EVITAR A ANÁLISE ADMINISTRATIVA Alega a parte 

Requerida que jamais deixou de receber os pedidos administrativos de 

quaisquer recursais no País e que não tem obrigação de assim proceder 

sem a apresentação dos documentos mínimos exigidos na Lei 6.194/74, 

notadamente no que se refere à comprovação da alegada invalidez 

permanente. Todavia, a escusa apresentada pela parte Requerida não 

merece guarida, porquanto é trivial sabença que o IML da Capital não 

realiza perícias para fins de prova do Seguro DPVAT, como também, 

mesmo que o Requerente apresentasse no âmbito administrativo qualquer 

outro laudo médico atestando o grau de invalidez, seria submetido à 

perícia por médico designado pela própria Seguradora, a fim de constatar 

e avaliar a existência e aferição do grau da lesão ou lesões, para os fins 

do §1º do art.3º da Lei de regência. Portanto, de uma forma ou de outra, 

persiste a obrigação da Seguradora independente da apresentação do 

laudo receber e analisar a documentação apresentada pelo requerente 

administrativamente, e, se for o caso, rejeitar ou solicitar complementação 

de forma fundamentada. Demais disso, cumpre grafar que a decisão do 

Pretório Excelso quando do julgamento do Recurso Extraordinário 839314, 

não deixa dúvida: o que se exige é a existência do requerimento 

administrativo prévio ao ajuizamento da ação judicial, o indício de que 

existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e 

configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção 

do Poder Judiciário, não o exaurimento da via administrativa. Assim, 

restando comprovado na hipótese vertente que a parte Requerente 

formulou administrativamente o pagamento da indenização correspondente 

ao seguro DPVAT juntamente com toda documentação exigida pela Lei 

6.194/74, perfaz evidenciado o interesse processual do Autor. Portanto, 

REJEITO a preliminar. Inexistindo outras preliminares, passo a análise do 

mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres 

- Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o 

recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma 

simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez 

do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial fora juntado a certidão de 

ocorrência e Histórico Clínico (id 17675519), sobrevindo no decorrer da 

instrução Laudo Pericial Judicial id. 26449509, concluindo de maneira 

inequívoca pela existência do nexo de causalidade entre acidente de 

trânsito e a debilidade permanente que acometeu o Requerente. 

Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o 

fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é motivo para 

recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a 

obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo apenas que a 

indenização será paga mediante a exibição de prova do acidente e do 

dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos hábeis a 

comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a ficha de 

atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima de 

acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de lesões e órgãos e estruturas cervicais o valor da indenização 

deve corresponder ao percentual de 100% (cem por cento) do teto que é 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que no 

presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos autos (id. 26449509), 

dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

caracterizada como de repercussão intensa, com perda de 75% (setenta 

e cinco por cento), do comprometimento de seu patromonio físico, a 

indenização deve corresponder, portanto a quantia de R$ 10.125,00 (dez 

mil cento e vinte e cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, deverão incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula 

nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, 

deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado 

através da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do 

Seguro Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Com 

relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem 

sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a 

procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro 

DPVAT, não configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do 

quantum debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, 

devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar ao Requerente WILLIAN EDUARDO DO NASCIMENTO, a quantia de 

R$ 10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais), referente à indenização 

do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, 
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acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

(Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da ocorrência do 

sinistro, qual seja, 09/09/2018 (Súmula 580 STJ). CONDENO a parte 

Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

em honorários de sucumbência que fixo no valor de R$ 1.200,00 (hum mil 

e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005627-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MAYCON DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1005627-95.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, FERNANDO MAYCON DE 

OLIVEIRA, devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE 

COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório c/c PEDIDO DE DANOS 

MORAIS em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

também qualificada, alegando, em síntese, que em 06/08/2017, foi vítima de 

acidente automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, 

ocasionando, “membro superior direito e demais lesões”. Discorre o Autor 

em sua inicial requerendo a concessão do benefício da justiça gratuita por 

não ter condições de suportar com o ônus processual, a designação de 

audiência prévia de conciliação com realização de perícia judicial, a 

citação da parte Requerida para apresentar contestação no prazo legal, a 

inversão do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a prova 

pericial, e ainda que a Requerida se abstenha das condutas ilegais 

apontadas, sob pena de responsabilização civil, requer ainda a 

declaração da negativa tácita ao pagamento administrativo e a 

condenação da Seguradora ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT 

em decorrência da invalidez permanente no montante de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), ou o valor apurado na perícia. Requereu 

ainda a condenação Requerida a pagamento no montante de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais) a título de danos morais pela prática de ato ilícito, desleal 

e abusivo. Ao final, requereu a condenação ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, bem como os honorários advocatícios no 

importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) de acordo com o art. 

85, § 8° do CPC, ou alternativamente o § 2ºdo mesmo códex. Despacho no 

id. 17903305, determinando a juntada da copia do protocolo do 

requerimento administrativo. Requerimento de emenda no id. 18364819. 

Despacho de id. 20524940, determinando o prosseguimento do feito com a 

realização de audiência de conciliação e citação da Requerida. Aviso de 

recebimento da parte Autora no id. 22552916. Petição de habilitação nos 

autos no id. 27098160. O Autor foi submetido a pericia médica, por 

ocasião da audiência de conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 

27355959. A Requerida apresentou contestação id. 28189845 arguindo 

em preliminar pela necessidade de alteração da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, a incorreção 

do valor da causa, e a falta de interesse de agir por entender necessária 

a realização do pedido administrativo anteriormente à propositura da ação. 

No mérito, pela improcedência do pedido inicial, ante a inexistência da 

invalidez, o boletim de ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao 

fato; a não apresentação de laudo pericial, a falta de nexo causal e 

requereu ainda a improcedência do pedido inicial com relação ao pedido de 

indenização por danos morais. Sustentou também que o quantum 

indenizatório, deve se ater aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 

11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da indenização 

DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja observado o 

que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor indenizatório 

seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de eventual 

condenação, a correção monetária incida a partir da data do ajuizamento 

da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da citação, em 

observância a Súmula 426 do STJ. Impugnação à contestação no id. 

28958986. A parte Requerente no id. 28958987/28958989. Os autos 

vieram conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

DA PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE 

DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao 

pedido de alteração e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo 

da lide, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o 

artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer 

seguradora em responder pelo pagamento da indenização em virtude do 

seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 

2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o 

devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada 

um dos codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer 

modificação no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – INCORREÇÃO DO 

VALOR DA CAUSA Registro que em ações de cobrança de seguro 

obrigatório - DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que faz jus 

após se submeter à perícia, motivo pelo qual, assim como ocorre nas 

demandas em que se busca indenização por dano moral, a quantia 

postulada na exordial é meramente estimativa. Nesse encalço, a pretensão 

do Requerido para que seja atribuído valor da causa na forma específica 

determinada no art. 292 do CPC é impertinente, na medida em que a 

indenização securitária almejada pelo Autor, caso tenha êxito na lide, 

deverá obedecer ao grau da alegada invalidez, que pretende provar por 

meio de perícia técnica, restando correta a atribuição de valor estimativo à 

causa. De outra sorte, verifico que assiste razão ao Requerido no que 

tange a necessidade de adequação do valor em consonância ao patamar 

máximo do valor da indenização estabelecido pela legislação vigente, 

porquanto, em casos que o acidente tenha ocorrido após o advento da 

Medida Provisória nº 340/06 (DOU 29/12/2006), depois convertida na Lei 

nº 11.482, de 31 de maio de 2007, a tarifação das indenizações do seguro 

obrigatório passou a ser estabelecida em valores determinados e não mais 

em salários mínimos. Desta feita, acolho a preliminar, para retificar o valor 

da causa no importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

PRELIMINAR – DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO – DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – 

NECESSIDADE/ADEQUACÃO DAS FALÁCIAS CONSTANTES NA INICIAL – 

MANOBRAS PARA EVITAR A ANÁLISE ADMINISTRATIVA Alega a parte 

Requerida que jamais deixou de receber os pedidos administrativos de 

quaisquer recursais no País e que não tem obrigação de assim proceder 

sem a apresentação dos documentos mínimos exigidos na Lei 6.194/74, 

notadamente no que se refere à comprovação da alegada invalidez 

permanente. Todavia, a escusa apresentada pela parte Requerida não 

merece guarida, porquanto é trivial sabença que o IML da Capital não 

realiza perícias para fins de prova do Seguro DPVAT, como também, 

mesmo que o Requerente apresentasse no âmbito administrativo qualquer 

outro laudo médico atestando o grau de invalidez, seria submetido à 

perícia por médico designado pela própria Seguradora, a fim de constatar 

e avaliar a existência e aferição do grau da lesão ou lesões, para os fins 

do §1º do art.3º da Lei de regência. Portanto, de uma forma ou de outra, 

persiste a obrigação da Seguradora independente da apresentação do 

laudo receber e analisar a documentação apresentada pelo requerente 

administrativamente, e, se for o caso, rejeitar ou solicitar complementação 

de forma fundamentada. Demais disso, cumpre grafar que a decisão do 

Pretório Excelso quando do julgamento do Recurso Extraordinário 839314, 

não deixa dúvida: o que se exige é a existência do requerimento 

administrativo prévio ao ajuizamento da ação judicial, o indício de que 

existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e 

configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção 

do Poder Judiciário, não o exaurimento da via administrativa. Assim, 

restando comprovado na hipótese vertente que a parte Requerente 

formulou administrativamente o pagamento da indenização correspondente 

ao seguro DPVAT juntamente com toda documentação exigida pela Lei 

6.194/74, perfaz evidenciado o interesse processual do Autor. Portanto, 

REJEITO a preliminar. Inexistindo outras preliminares, passo a análise do 

mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres 

- Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o 

recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma 

simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez 

do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram juntados o Boletim 

de Ocorrência (id. 17902506) e prontuário médico (id. 17902506), 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 27355959, 

concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade 

entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que acometeu a 
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Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de 

Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é 

motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo 

apenas que a indenização será paga mediante a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos 

hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a 

ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima 

de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda completa da mobilidade de um dos punhos o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por 

cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 27355959), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão moderada, com 

perda de 50% (cinquenta por cento), a indenização deve corresponder, 

portanto a quantia de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e 

juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 

deverão incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 

do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Quanto ao 

suposto “assédio” da parte Requerida nas residências das vítimas com 

processos protocolizados na justiça, entendo despiciendo maiores 

digressões a respeito, notadamente à mingua de provas concretas de tal 

ocorrência no caso específico dos autos, valendo grafar que o documento 

juntado como forma de comprovação dessa prática é o mesmo que está 

sendo juntado em todos os processos patrocinados pelo r. causídico e 

sequer está preenchido nome do seu cliente. Ademais, não vislumbro 

qualquer óbice legal na simples “entrevista” que por ventura venha ser 

realizada pela Seguradora Líder, podendo inclusive servir de base para 

minimizar as propaladas fraudes que envolvem esse tipo de seguro e 

acabam lesando o erário público No que concerne ao pedido de 

condenação da Seguradora Requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais, melhor sorte não socorre à parte Requerente, na medida em 

que o mero inadimplemento contratual por si, não é capaz de ensejar o 

reparação. O dano moral pode assim ser definido: “É a privação ou 

diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e 

que são a paz, a tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a 

integridade física, a honra e os demais sagrados afetos, classificando-se 

desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, 

reputação, etc.), dano moral que provoca direta ou indiretamente dano 

patrimonial (cicatriz deformante etc.) e dano moral puro (dor, tristeza etc) 

(DANO MORAL, 2, editora RT, 1998). É certo que o dano moral implica, 

substancialmente, a uma relação de dano à personalidade, em relação ao 

mundo externo, em que a imagem é arduamente atingida, todavia, não 

restou caracterizado, nestes autos, o dano à personalidade ou transtorno 

que ultrapasse o normal. Neste sentido consolidou a jurisprudência do 

STJ: CIVIL E PROCESSUAL. DPVAT. ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL. 

TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA COM A SEGURADORA. 

QUITAÇÃO. COBRANÇA DE DIFERENÇA . POSSIBILIDADE. DEVER LEGAL. 

VALOR ESTABELECIDO EX VI LEGIS. NORMA COGENTE . DANO MORAL. 

DESCABIMENTO . (...) II. Dano moral indevido. III. Recurso especial 

conhecido e parcialmente provido. (REsp 619.324/RJ, Rel. Ministro ALDIR 

PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 

24/05/2010) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO. REPARTIÇÃO DO 

CUSTO FINANCEIRO DO PROCESSO. 1. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, normalmente, não admite a ocorrência de dano moral 

nos casos de não pagamento do seguro DPVAT. Precedente. 2. Proposta 

demanda em que há pedidos cumulados, a rejeição de um gera, em regra, 

a sucumbência recíproca. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 

721.443/RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, 

julgado em 13/11/2007, DJ 10/12/2007, p. 372) DIREITO CIVIL E PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DA INDENIZAÇÃO DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO . DPVAT . DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO 

CONTRATUAL. INVIABILIDADE DO PLEITO.- O mero dissabor ocasionado 

por inadimplemento contratual, ao não pagar a seguradora o valor total 

previsto em lei, não configura, em regra, ato lesivo a ensejar a reparação 

de danos morais. Precedentes.- Deve, contudo, ser condenada a 

seguradora a complementar o valor da indenização concernente ao 

seguro obrigatório, nos termos em que dispõe o art. 3º, alínea a, da Lei n.º 

6.194/74, como estabeleceu o Juízo de origem. Recurso especial 

conhecido e provido.(REsp 723.729/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 30/10/2006, p. 297) Com 

relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem 

sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a 

procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro 

DPVAT, não configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do 

quantum debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, 

devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 
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honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar ao Requerente FERNANDO MAYCON DE OLIVEIRA, a quantia de R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, 

da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data 

da ocorrência do sinistro, qual seja, 06/08/2017 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor 

de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 

do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

8ª Vara Cível

Informação

Informação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1056209-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS OAB - MT14738/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELANGE A. P. CASTILHO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 .

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019760-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANDRA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1019760-45.2019.8.11.0041 AUTOR(A): ELISANDRA 

DE ALMEIDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA N 

Vistos etc., Defiro a gratuidade da justiça, uma vez presentes os 

requisitos do art. 98 do CPC. No que tange ao procedimento, é certo que o 

Código de Processo Civil, em seu art. 334, determina que, se a petição 

inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de 

improcedência liminar do pedido, o Juiz designará audiência de conciliação 

ou de mediação. Assim, designo audiência de conciliação para o dia 28 de 

Novembro de 2019, às 09h04min, a ser realizada na Central de Conciliação 

e Mediação, sala 01, observadas as disposições contidas no art. 334 do 

Código de Processo Civil, bem como art. 338 da CNGC. Cite-se e intime-se 

a parte ré para comparecer a audiência de conciliação, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso 

de impossibilidade de citação da parte requerida no prazo legal, proceda a 

secretaria com a redesignação da audiência de conciliação. Caso haja 

manifestação expressa de ambas as partes no desinteresse na 

autocomposição, observado o prazo de 10 (dez) dias de antecedência 

previsto no art. 334,§ 5º do CPC, certifique-se o cancelamento da 

audiência designada e aguarde-se o prazo para apresentação de 

contestação. Com a defesa, vistas ao requerente para impugnar no prazo 

legal e, após, conclusos para sentença ou saneamento e organização do 

processo. Intime-se. Cumpra-se. Wladymir Perri Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034843-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE LUIZ LAUERMANN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1034843-04.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 29/01/2020 às 11:15 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 09 de setembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016818-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN CONCEICAO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1016818-40.2019.8.11.0041 AUTOR(A): MIRIAN 

CONCEICAO DA SILVA RÉU: VIVO S.A. V Vistos etc., Defiro a gratuidade 

da justiça, uma vez presentes os requisitos do art. 98 do CPC. No que 

tange ao procedimento, é certo que o Código de Processo Civil, em seu 

art. 334, determina que, se a petição inicial preencher os requisitos 

essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o Juiz 

designará audiência de conciliação ou de mediação. Assim, designo 

audiência de conciliação para o dia 19 de agosto de 2019, às 09h00min, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 03, observadas 

as disposições contidas no art. 334 do Código de Processo Civil, bem 

como art. 338 da CNGC. Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer a 

audiência de conciliação, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 
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audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de 

impossibilidade de citação da parte requerida no prazo legal, proceda a 

secretaria com a redesignação da audiência de conciliação. Caso haja 

manifestação expressa de ambas as partes no desinteresse na 

autocomposição, observado o prazo de 10 (dez) dias de antecedência 

previsto no art. 334,§ 5º do CPC, certifique-se o cancelamento da 

audiência designada e aguarde-se o prazo para apresentação de 

contestação. Com a defesa, vistas ao requerente para impugnar no prazo 

legal e, após, conclusos para sentença ou saneamento e organização do 

processo. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

JUÍZA DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030894-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANDERSON BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1030894-69.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 25/11/2019 às 12:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. 

Assinado eletronicamente

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022443-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS DAMACENO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1022443-60.2016.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

das partes para manifestarem sobre o Laudo Pericial juntado nos autos no 

ID 29852464, no prazo de 10 (dez) dias. Cuiabá, 17 de abril de 2020. 

GESTOR JUDICIÁRIO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022443-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS DAMACENO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1022443-60.2016.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

das partes para manifestarem sobre o Laudo Pericial juntado nos autos no 

ID 29852464, no prazo de 10 (dez) dias. Cuiabá, 17 de abril de 2020. 

GESTOR JUDICIÁRIO

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1037455-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THALISSON GAYVA MORAES OAB - MT18846-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO HENRIQUE SILVA POZZOBON OAB - MT20740-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1037455-80.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

das partes para manifestarem sobre o Laudo Pericial juntado nos autos no 

ID 30390372, no prazo de 10 (dez) dias. Cuiabá, 17 de abril de 2020. 

GESTOR JUDICIÁRIO

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1037455-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THALISSON GAYVA MORAES OAB - MT18846-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO HENRIQUE SILVA POZZOBON OAB - MT20740-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1037455-80.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

das partes para manifestarem sobre o Laudo Pericial juntado nos autos no 

ID 30390372, no prazo de 10 (dez) dias. Cuiabá, 17 de abril de 2020. 

GESTOR JUDICIÁRIO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017496-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISEU MACHADO DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1017496-60.2016.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

das partes para manifestarem sobre o Laudo Pericial juntado nos autos no 

ID 29852613, no prazo de 10 (dez) dias. Cuiabá, 17 de abril de 2020. 

GESTOR JUDICIÁRIO

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1059809-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERALDO REZENDE DE REZENDE (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI GONCALVES OAB - MT0002933A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Antonio Roberto Monteiro Moraes (EMBARGADO)

MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO OAB - MT8510-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1059809-31.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação a parte embargada para, querendo, 

apresentar impugnação aos embargos à execução, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 17 de abril de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017669-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA VEIGA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1017669-50.2017.8.11.0041 

AUTOR: CLAUDINEIA VEIGA MARTINS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 28/09/2017, às 10h30, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Defiro pedido da inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, 

do CDC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 28 de junho de 2017. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000998-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO CESAR LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELLEN HELLAN BRANDONI OAB - MT25346/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 15/04/2019 Hora: 10:30, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1053282-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA OAB - MT24395-O (ADVOGADO(A))

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT17147-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1053282-63.2019.8.11.0041 Vistos. A autora 

informou o descumprimento da decisão judicial (ID 304822580. Diante 

disso, intime-se o réu para apresentar manifestação, no prazo de três 

dias, por meio de seus advogados, via e-mail, mensagem por aplicativo 

WhatsApp ou telefone, certificando nos autos, nos termos do art. 5º da 

Portaria-Conjunta n. 249 do TJMT. Cuiabá/MT, 17 de abril de 2020. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1016960-10.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA KMITA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SIQUEIRA JUCA OAB - MT25859/O (ADVOGADO(A))

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT9217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1016960-10.2020.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de abril de 2020. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1017307-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA SILVA GOIANO DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo nº 1017307-77.2019.8.11.0041 Sentença Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Jhonata Queiroz 

Goiano, representado por sua genitora, Marilda Silva Goiano, contra Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Ao perscrutar os autos, observa-se que a parte 

autora juntou procuração onde consta o Sr. Jhonata Queiroz Goiano como 

outorgante sendo representado por sua genitora, Sra. Marilda Silva Goiano 

(ID. 19599260). Não obstante o autor ser menor de idade à época dos 

fatos, o mesmo completou maioridade no ano de 2019, sendo necessária a 

regularização processual. Portanto, intime-se a parte autora e seu patrono 

para regularizarem a representação no prazo de 10 dias, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código 

de Processo Civil. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito em Regime de Exceção Provimento n. 

18/2020-CM

Decisão

Decisão Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1014029-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA TIO SAM LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEBERGNTON THOMAZ ZIMERMANN DIAS OAB - MT22605/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROINDUSTRIAL ARAPUTANGA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LT 

(REQUERIDO)

FRIGORIFICO REDENTOR S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1014029-34.2020.8.11.0041 Decisão Trata-se de 

tutela provisória de urgência de natureza cautelar em que Transportadora 

Tio Sam Ltda, requereu os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. O 

art. 98 do Novo Código de Processo Civil dispõe que “a pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Já o art. 99, §3º, do 

mesmo diploma dispõe que “Presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Ou seja, o 

pedido de gratuidade relativo a pessoa jurídica, com ou sem fins 

lucrativos, deve, necessariamente vir instruído de comprovação da 

condição de hipossuficiência.” Nesse exato sentido, a posição sumulada 

pelo Superior Tribunal de Justiça: “Súmula 481/STJ - Faz jus ao benefício 

da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que 

demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” 

Cabe ao magistrado analisar o estado de carência do requerente, a fim de 

garantir a destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente 

não tem condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo de 

comprometimento de suas atividades econômicas. Desse modo, foi 

determinada a intimação da parte autora para apresentar documentos 

comprovar a alegada hipossuficiência, colacionando aos autos apenas 

declaração de crédito e débito perante a receita federal (ID 60764625), 

insuficientes para atestar sua hipossuficiência financeira, de maneira que 

o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da Justiça 

Gratuita é medida que se impõe. Nesse sentido é o entendimento do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme ementas a seguir: PODER 

JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

1006950-64.2019.8.11.0000 AGRAVANTE: COOALESTE - COOPERATIVA 

AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO 

GROSSO AGRAVADO: WILMAR LUFT DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

COBRANÇA - JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA - COOPERATIVA – 

CONCESSÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – 

REVOGAÇÃO POSTERIOR – POSSIBILIDADE - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO 

DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA – SÚMULA 481 DO STJ - 

DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. A pessoa jurídica pode 

beneficiar-se das isenções de que trata a gratuidade da justiça em casos 

excepcionais (art. 99, § 3º, CPC/2015), desde que comprove de forma 

inequívoca que não pode fazer frente às despesas do processo em 

prejuízo de seu funcionamento. Deve ser mantida a decisão que revoga a 

gratuidade quando existem nos autos elementos que afastam a 

precariedade econômica alegada. (N.U 1006950-64.2019.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 

31/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO ORDINÁRIA DE REAJUSTE DE VENCIMENTOS - BENEFÍCIO DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA - INDEFERIMENTO - DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA E DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA - 

PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE - COMPROVAÇÃO EM 

CONTRÁRIO - CARGO DE ODONTÓLOGA - SALÁRIO SUPERIOR A OITO 

MIL REAIS - PROVEITO ECONÔMICO DA CAUSA SUPERIOR A TREZENTOS 

E SESSENTA MIL REAIS - RENDIMENTO ANUAIS DECLARADOS DE QUASE 

CEM MIL REAIS - INDEFERIMENTO MANTIDO - AGRAVO DESPROVIDO.1. O 

benefício da Justiça Gratuita apresenta efeitos processuais que 

ultrapassam o simples interesse pessoal das partes. Isso porque a 

concessão da benesse promove, ab initio, a isenção das custas e da taxa 

judiciária, ou seja, a isenção de tributo. 2. "[...] 2. Não é pobre na forma da 

lei aquele que percebe remuneração de R$ 7.143,53, eis que superior a 

cinco salários mínimos, devendo, portanto, ser mantido o indeferimento da 

just iça gratu i ta"  [ . . . ]  (TRF5.  Segunda Turma. AC/RN 

08003608320134058401. Re. Des. Fed. Paulo Roberto de Oliveira Lima. 

Jul. 07/04/2015) 3. "[...] 2. Declaração de hipossuficiência que se reveste 

de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada se houver 

nos autos prova inequívoca a convencer o juiz de que a parte requerente 

possui condições de arcar com as despesas processuais, o que se 

afigura na espécie. 3. Não trouxe o agravante documentos 

comprobatórios de que o pagamento das custas ameaçaria o seu 

sustento. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (TRF1- AGA 

0005062-65.2014.4.01.0000/DF, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL 

GILDA SIGMARINGA SEIXAS, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 de 19/12/2016)4. 

Agravo desprovido.” (AI 171596/2015, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 24/04/2017, Publicado no DJE 10/05/2017) Registra-se que o 

pagamento das custas e despesas processuais não se destina apenas 

àqueles que têm dinheiro sobrando, mas também àqueles que em razão do 

seu patrimônio e da sua condição socioeconômica, mesmo com algum tipo 

de momentânea privação pessoal e de aperto do orçamento , possam 

arcar com tais despesas. Afinal, temos visto muitas situações em que 

mesmo podendo, com algum tipo de esforço, pagar as custas dos 

processos, as partes vem em Juízo e alegam a hipossuficiência, 

fraudando, desta forma, os cofres do Poder Judiciário e a própria Lei. 

Portanto, considerando que a Assistência Gratuita deve ser deferida em 

casos de comprovada ausência de condições financeiras, INDEFIRO a 

concessão do benefício à parte autora. Portanto, intime-se o autor para 

recolher as custas judiciais iniciais em 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Comprovado o recolhimento, venham os autos 

imediatamente conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de abril de 

2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1015679-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K-OTIK LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1015679-19.2020.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

pedido de tutela cautelar antecedente requerida por K-Otik Eireli ME em 

face de Condomínio Civil do Cuiabá Plaza Shopping (Pantanal Shopping), 

aduzindo, em síntese, que atua no ramo de comércio varejista de artigos 
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de óptica e que possui, desde 30/11/2014, Contrato de Locação e Outras 

Avenças de Espaço Comercial no Pantanal Shopping, Espaço Comercial n, 

2155, localizado no 2º piso do Pantanal Shopping, com a loja denominada 

de “Óticas Carol”. Descreve os valores dos últimos pagamentos efetuados 

que são aluguel mínimo, condomínio, fundo de promoção e propaganda e 

outras taxas. Narra que a declaração da pandemia do Coronavírus 

(Covid-19), motivou o réu em reduzir os horários de disponibilização ao 

público, mantendo o shopping aberto entre 12 e 20 horas. Contudo, 

posteriormente, os Poderes Municipal e Estadual editaram decretos 

determinando o fechamento de qualquer estabelecimento comercial, razão 

pela qual as atividades do Shopping Pantanal encontram-se suspensas. 

Sustenta que ante a suspensão por tempo indeterminado das atividades, o 

seu faturamento será insuficiente para honrar com os termos contratuais, 

devendo as obrigações serem revistas para que seja restabelecido o 

equilíbrio econômico-financeiro que foi diretamente impactado com os 

acontecimentos atuais, sob pena de possível falência. Diante do estado de 

calamidade e sem previsão real de regularização da normalidade no âmbito 

comercial e financeiro, requer o deferimento da tutela cautelar 

antecedente para que seja suspensa a exigibilidade de todas as 

obrigações pecuniárias do Contrato de Locação, incluindo pagamento de 

aluguel mínimo mensal, condomínio e fundo de promoção e propaganda, 

pelo período de três meses, a contar do mês de março/2020, com efeitos e 

incidência em abril/2020, podendo ser prorrogado caso comprovada a 

instabilidade decorrente de pandemia ou impossibilidade de ingresso no 

centro comercial, sob pena de multa diária. Determinada a emenda da 

petição inicial (ID 31051155), a autora tendeu a ordem no ID 31058095, 

apresentando os pedidos alternativos: a) a suspensão da cobrança de 

aluguel mínimo mensal e do fundo de promoção e propaganda, passando o 

réu a promover a cobrança apenas das taxas pertinentes ao Condomínio e 

aluguel percentual indicado em contrato, pelo período de três meses a 

contar do mês de março/2020, com efeitos e incidência em abril/2020, 

podendo ser prorrogado caso comprovada a instabilidade decorrente de 

pandemia ou impossibilidade de ingresso no centro comercial; b) ou que 

seja a verba locatícia pertinente ao contrato de locação, notadamente o 

pagamento do aluguel mínimo reduzido em 70%, com a suspensão das 

demais taxas, pelo período de três meses, a contar do mês de 

março/2020, com efeitos e incidência em abril/2020, podendo ser 

prorrogado caso comprovada a instabilidade decorrente de pandemia ou 

impossibilidade de ingresso no centro comercial. Encaminhado os autos 

para Mediação, a fim de as partes tentarem se compor quanto ao conflito 

posto à apreciação (ID 31089287), apenas a autora atendeu concordou 

com o ato (ID31193761). O réu, embora devidamente intimado por duas 

vezes, nos termos da Portaria 003/2020/Nupemec-Pres, se manteve 

inerte, conforme certificado no ID 31341241. É o relatório. Decido. Defiro a 

emenda da petição inicial (ID 31058095). A autora indicou que 

complementará a inicial, ratificando os pedidos principais, conforme art. 

305 do Código de Processo Civil: “Art. 305. A petição inicial da ação que 

visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide 

e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva 

assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” A 

autora pretende a suspensão integral ou parcial das obrigações 

pecuniárias referente ao contrato de locação firmado com o réu, ao 

argumento que neste período de pandemia que assola o mundo, com o 

fechamento do estabelecimento comercial localizando em shopping center, 

está sem faturamento, impedindo-a de honrar suas obrigações. Para o 

deferimento da tutela provisória cautelar almejada pela autora, deve estar 

evidenciada a probabilidade do seu direito e o perigo da demora. “Por fim, 

a inicial deve conter também os elementos indicadores do perigo de dano 

ou do risco ao resultado final do processo. A tutela cautelar, como 

espécie de tutela provisória de urgência, destina-se a afastar a 

possibilidade de algum acontecimento comprometer a utilidade da prática 

da decisão final. De nada adianta o reconhecimento do direito deduzido 

pelo autor, se ele não puder usufruí-lo.” (BUENO. Cássio Scarpinella, 

Comentários ao código de processo civil : parte geral. Saraiva, São Paulo. 

2017, p. 948). “A tutela provisória é proferida mediante cognição sumária, 

ou seja, o juiz ao concedê-la ainda não tem acesso a todos os elementos 

de convicção a respeito da controvérsia jurídica. Excepcionalmente, 

entretanto, essa espécie de tutela poderá ser concedida mediante 

cognição exauriente, quando o juiz a concede em sentença. A concessão 

da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há 

certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse 

direito exista. É consequência natural da cognição sumaria realizada pelo 

juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a 

todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na 

certeza, mas na mera aparência – ou probabilidade – de o direito existir.” 

(NEVES. Daniel Amorim Assumpção, Novo código de processo civil 

comentado : artigo por artigo. Editora JusPodivum, Salvador. 2017, p.485) 

No dia 11 de março de 2020 a OMS – Organização Mundial de Saúde 

declarou a pandemia de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus 

(Sars-Cov-2), tendo como principal campanha e prevenção “ficar em 

casa” para evitar a proliferação da doença. Assim, atendendo a 

recomendação, o governo Federal, Estadual e Municipal emitiram Decretos 

e Medidas Provisórias com o fim de conter e minimar os efeitos da 

contaminação, sendo determinado, inclusive, o fechamento de shoppings 

centers. Neste período de pandemia, é patente o prejuízo econômico 

sofrido pela autora, visto que com o fechamento não há vendas e se não 

há vendas, inexiste receita/lucro e, consequentemente, os lojistas ficam 

impossibilitados de honrar, na integralidade, com suas obrigações. De 

outro lado, não devemos esquecer que a administração dos shoppings 

centers também tem suas obrigações, especialmente no que tange a 

manutenção do imóvel com limpeza, energia, segurança, já que os 

locatários permanecem com seus bens móveis, inclusive estoque, na loja 

locada. Diante desse cenário, faz-se necessária cautela e percepção das 

necessidades essenciais, bem como atribuir à relação jurídica o que é 

mais coerente para ambas as partes, atendendo, desta forma, a função 

social do contrato. Sobre esse tema, o Código Civil prevê em seu art. 317: 

“Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta 

entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, 

poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto 

possível, o valor real da prestação.” Deste modo, resta evidente a 

probabilidade do direito da autora, assim como o perigo da demora, logo, o 

deferimento da tutela cautelar é medida que se impõe. A pandemia 

vivenciada no mundo causa prejuízo a ambas as partes e, como forma de 

minimizar esses riscos, foi tentada a mediação, como forma de cada um, 

com sensatez e conhecimento de seus prejuízos, pudesse se organizar 

frente ao cenário mundial. Afinal, todos foram pegos de surpresa. 

Todavia, não foi possível a resolução pelas partes, não podendo a 

locatária assumir a totalidade do prejuízo causado com o fechamento do 

seu estabelecimento, o que impõe a intervenção do Estado-Juiz para 

garantir o equilíbrio e a boa-fé objetiva. Com estes fundamentos e visando 

garantir um mínimo de equilíbrio na relação jurídica existente entre as 

partes, acolho o pedido alternativo e defiro a tutela cautelar para 

determinar ao réu que SUSPENDA a cobrança de aluguel mínimo mensal e 

do fundo de promoção e propaganda, passando a autora a PROMOVER ao 

pagamento apenas das taxas pertinentes ao Condomínio e aluguel 

percentual indicado em contrato, pelo período de três meses a contar do 

mês de março/2020, com efeitos e incidência em abril/2020, podendo ser 

prorrogado caso comprovada a instabilidade decorrente de pandemia ou 

impossibilidade de ingresso no centro comercial. Cite-se e intime-se o réu 

para contestar o pedido em cinco dias, registrando-se que a ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial, nos termos do art. 344 do CPC. Decorrido o 

prazo para contestação, certifique-se e INTIME-SE a autora para que se 

manifeste (art.348 do CPC). Efetivada a cautelar, deverá a autora atender 

o disposto no art. 308 do CPC. Cumpra-se com urgência pelo Oficial de 

Justiça Plantonista Cuiabá, 17 de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1045340-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON SILVA DE CAMARGO OAB - MT2054-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. M. Rodrigues Moveis Planejados (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1045340-77.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARCOS SILVA ALMEIDA REQUERIDO: L. M. RODRIGUES 

MOVEIS PLANEJADOS No caso, vislumbro que a parte autora requereu a 
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desistência e extinção do feito. Considerando que o pedido de desistência 

foi feito antes da citação, bem como levando-se em conta que não houve 

manifestação da parte ré, o acolhimento do pedido é medida que se impõe 

Assim, ante o exposto, HOMOLOGO a desistência da ação e declaro 

EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 

485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas 

processuais remanescentes. Transitada em Julgado, arquive-se com as 

anotações e baixas necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031916-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA LARRANHAGAS DA SILVA (AUTOR(A))

LUCAS LARRANHAGAS MAMEDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1031916-65.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ERIKA LARRANHAGAS DA SILVA, LUCAS LARRANHAGAS MAMEDES 

REU: VIVO S.A. No caso, vislumbro que a parte autora requereu a 

desistência e extinção do feito. Considerando que o pedido de desistência 

foi feito antes da citação, bem como levando-se em conta que não houve 

manifestação da parte ré, o acolhimento do pedido é medida que se impõe 

Assim, ante o exposto, HOMOLOGO a desistência da ação e declaro 

EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 

485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas 

processuais remanescentes. Transitada em Julgado, arquive-se com as 

anotações e baixas necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019760-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANDRA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019760-45.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELISANDRA DE ALMEIDA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por 

Elisandra de Almeida contra Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Para 

tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo preliminares de alteração do polo 

passivo e ausência do interesse de agir, que serão analisadas a seguir. 

No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de 

provas constitutivas do direito pretendido. Realização de avaliação médica 

(ID 26637701), sendo apresentado laudo pericial, manifestando-se em 

seguida as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada 

o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um 

acidente de trânsito. Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma 

vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do pólo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da falta de interesse de agir 

Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 

5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à 

espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por carência 

de ação. Ademais, não é necessário o esgotamento das vias 

administrativas para ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, 

afasto a preliminar ventilada. III - Da ausência do Laudo do IML Em sede de 

preliminar alegou a requerida a ausência de laudo do IML, pois a ausência 

desse documento demonstra falta de Nexo Causal entre os fatos 

alegados, verifico que não merece prosperar haja vista que é possível a 

comprovação do grau de lesão através de pericia médica, nesse sentido: 

J-MG - Apelação Cível AC 10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de 

publicação: 17/04/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO 

DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO 

DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - 

SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro 

documento médico para instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT , 

uma vez que é possível a comprovação do grau e da extensão das lesões 

durante a instrução processual. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. Passo à análise do mérito. III - Mérito Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados 

no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 

19970016) e o laudo pericial (ID 29181337). Certo o direito a indenização, 

passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a título de 

indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um dos PUNHOS o 

percentual incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo 

da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de – R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima em seu punho direito é de 75% (setenta e 

cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante 

de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), encontra-se o 

valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso, 

uma vez que a indenização a ser paga considera o salário mínimo vigente 

à época do evento. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento do importe de 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo 

índice INPC a partir da data do sinistro. Condeno ainda a parte requerida ao 
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pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) sobre o valor da condenação, na forma do 

artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá 

– MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034843-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE LUIZ LAUERMANN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1034843-04.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROQUE LUIZ LAUERMANN REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por ROQUE LUIZ LAUERMANN contra Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento do 

seguro DPVAT. Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo 

jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo a preliminar de ilegitimidade 

passiva, necessidade de adequação do valor da causa, necessidade de 

realização de pedido administrativo e irregularidade na representação 

processual da parte autora. No mérito, pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido. 

Realização de avaliação médica, sendo apresentado laudo pericial, 

manifestando-se em seguida as partes. Vieram-me os autos conclusos. É 

o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de 

que sofreu um acidente de trânsito na data de 22.01.2018. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada 

verifico que não merece guarida, uma vez que qualquer seguradora 

pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da indenização 

decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto 

jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da necessidade 

de adequação do valor da causa Acerca da preliminar de adequação do 

valor da causa vejo que não merece prosperar, uma vez que a aferição 

do grau do dano que interfere diretamente no valor da indenização, só 

ocorre de forma inequívoca no momento da perícia. Dessa forma, tenho 

que o valor atribuído a causa não comporta correção, razão pela qual 

afasto preliminar. III - Da ausência de requerimento administrativo. Em sede 

preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face da 

ausência do requerimento administrativo, o que não merece prosperar. 

Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 

5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à 

espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por carência 

de ação. Ademais, não é necessário o esgotamento das vias 

administrativas para ingressar com demanda judicial, quando houve a 

tentativa do pedido administrativo, com a recusa em recebê-lo, como é o 

caso dos autos. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo 

à análise do mérito. IV - Da irregularidade na representação processual da 

parte autora. A parte requerida alega vício na procuração outorgada pela 

parte autora ao advogado em razão de não ter sido realizada por 

instrumento público, já que o autor é analfabeto. Sem razão. Não há 

necessidade da procuração concedida por analfabeto ser confeccionada 

por Instrumento Público em Cartório, pois pode ser realizada a rogo por 

instrumento particular desde que contenha assinatura de duas 

testemunhas, como é o caso dos autos. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

PESSOAS ANALFABETAS. PROCURAÇÃO PÚBLICA. DESNECESSIDADE. 

PROCURAÇÃO A ROGO. EXIGÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS 

TESTEMUNHAS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 595 DO CÓDIGO CIVIL. 

DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESÍDIA DA PARTE. EXTINÇÃO 

DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. IMPROVIMENTO 

DO APELO. SENTENÇA MANTIDA. UNANIMIDADE. I – A lei não exige 

instrumento público para procuração outorgada por analfabeto, pois, ao 

contrário, o artigo 595, do Código Civil é taxativo e muito claro ao afirmar 

que, em casos da espécie, por analogia, o instrumento pode ser assinado 

a rogo e subscrito por duas testemunhas. II – Não obstante o artigo 595 do 

Código Civil autorize a procuração particular outorgada por pessoa 

analfabeta, deve o instrumento ser assinado a rogo e na presença de 

duas testemunhas. III – Descumpridas as exigências do artigo 595 do 

Código Civil e não sendo a irregularidade sanada pela parte, ainda que 

regularmente intimada para essa finalidade, deve ser mantida a sentença 

que indefere a petição inicial e extingue o feito sem julgamento de mérito. 

IV – Apelo improvido à unanimidade. (TJ-MA – APL: 0323722015 MA 

0000098-07.2015.8.10.0098, Relator: CLEONICE SILVA FREIRE, Data de 

Julgamento: 14/03/2016, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

18/03/2016) Ante o exposto, rejeito a preliminar. V– Mérito Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram 

juntados no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso e 

o laudo pericial, que atestou o nexo de causalidade entre as lesões e o 

acidente narrado na inicial. O laudo pericial encontra-se bem elucidativo 

quanto aos pontos de interesse à causa, além de ter sido elaborado por 

profissional competente e habilitado, sendo desnecessária a realização de 

perícia judicial. Certo o direito a indenização, passo a análise de sua 

fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT 

deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. A 

constitucionalidade da medida provisória e seus artigos já foi corroborada 

pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n. 940575, 

sendo insubsistente a alegação de inconstitucionalidade. Da análise da 

tabela de percentuais, constata-se que para o caso de LESÃO 

NEUROLÓGICA o percentual incidente é de 100% (cem por cento) do valor 

máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que 

resulta a quantia de – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima é de 50% (cinquenta por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), encontra-se o valor de R$ 6.750,00 (seis mil, 

setecentos e cinquenta reais). Além disso, da análise da tabela de 

percentuais, constata-se que para o caso de perda anatômica e/ou 

funcional do MEMBRO SUPERIOR o percentual incidente é de 70% (setenta 

por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), que resulta a quantia de R$ 9.450,00 (nove mil 

quatrocentos e cinquenta reais). Considerando que o laudo pericial 

acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima em seu 

membro superior direito é de 75% (setenta e cinco por cento), cujo 
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percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 (nove 

mil quatrocentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 7.087,50 ( 

sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Somando-se os 

valores, encontra-se a quantia de R$ 13.837,50 ( treze mil, oitocentos e 

trinta e sete reais e cinquenta centavos). Com efeito, considerando que o 

limite é de R$ 13.500,00 ( treze mil e quinhentos reais) esse é o valor a ser 

custeado a título de seguro obrigatório. Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso. Por fim, no que tange aos alegados 

danos morais sofridos pela parte autora ante a não prestação de 

atendimento pela parte ré para protocolização do pedido administrativo, 

tenho que não merece prosperar, visto que se trata de mero 

aborrecimento não indenizável. Ante o exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida ao pagamento de R$ 13.500,00 ( treze mil e 

quinhentos reais) a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais 

de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção 

monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro. Condeno ainda a 

parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo R$ 10% ( dez por cento) sobre o valor da 

condenação, na forma do artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000998-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO CESAR LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELLEN HELLAN BRANDONI OAB - MT25346/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000998-78.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: LEANDRO CESAR LOPES REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

Versam os autos acerca de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Liminar ajuizada por 

LEANDRO CESAR LOPES em face de BANCO BRADESCO S.A. Para tanto, 

aduz a parte reclamante que recebeu uma cobrança mediante boleto no 

valor de R$ 1.069,78 (mil e sessenta e nove reais e setenta e oito 

centavos) feito pela ré, o qual seria referente à débitos de cheque 

especial. Ao entrar em contato ré para resolver o impasse, nada foi feito, 

sendo surpreendido com a inclusão indevida do seu nome no 

SPC/SERASA pelo débito de R$ 875,53 (oitocentos e setenta e cinco reais 

e cinquenta e três centavos), o que lhe acarretou constrangimento e dano 

moral. Segue afirmando que desconhece a dívida e alega não possuir 

qualquer contrato com a ré, de maneira que a cobrança e a negativação é 

indevida. Diante da conduta ilícita da ré pugna pela condenação em danos 

morais e a declaração de inexistência de débito. Junto à inicial vieram os 

documentos. Tutela antecipada indeferida no ID n. 173896647. A parte ré 

apresentou contestação afirmando que a versão da parte autora não 

corresponde à realidade, já que possui contrato com a ré, sendo o débito 

cobrado no exercício regular do direito. Sustenta, ainda, a ausência de 

danos morais. Ao final, pugna pela improcedência do pedido inicial. A seu 

turno, a parte autora apresentou impugnação à contestação. Vieram-me 

os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e Decido. O feito 

comporta o julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I do 

CPC, porquanto a questão contém matéria exclusivamente de direito. O 

imbróglio instalado nos autos se deve pela negativação do nome da parte 

autora nos órgãos de proteção ao crédito. Sem maiores sobressaltos, 

estou convicto de que a pretensão da parte reclamante merece ser 

acolhida. Verifico que restou incontroversa a inclusão no cadastro 

restritivo, contudo a parte reclamada não se desvinculou da prova acerca 

da licitude do seu comportamento. Com a contestação não veio 

documentos aptos que indique a existência de fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito alegado. Por tal razão, impõe-se a declaração da 

inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da 

regularidade da dívida cobrada pela empresa ré. No caso dos autos incide 

completamente sobre a empresa ré o ônus da prova, nos termos do art. 6º 

do CDC, o que não o fez. Assim, a reclamada não se desincumbiu, como 

deveria, do ônus que poderia afastar a obrigação de indenizar, nos termos 

do art. 14 do CDC. Nesse contexto, tem-se que o conjunto probatório 

formado aponta para cobrança indevida, com a consequente ilicitude da 

inclusão do nome da parte Promovente no cadastro restritivo, conduta 

configuradora do dever de indenizar pelo dano moral, nesse caso 

qualificado como “in re ipsa” (pela força dos próprios fatos), pois é 

evidente que constar, sem justo motivo, no cadastro restritivo impõe um 

prejuízo e sofrimento a qualquer pessoa. Esse é o entendimento 

manifestado em reiterados julgados do colendo Superior Tribunal de 

Justiça, nos quais se evidencia que: “a própria inclusão ou manutenção 

equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à 

própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos” (STJ - 

Ag 1.379.761). Reconhecido o dever de indenizar resta fixar o quantum. 

Nesse passo é cediço que o julgador não está obrigado ao acolhimento do 

pleito formulado, devendo utilizar a razoabilidade como vetor, 

considerando, para isso, as peculiaridades do caso concreto, o grau de 

culpa do causador do dano e consequências do ato, a condição 

econômica e financeira pessoal das partes, bem como observar o caráter 

punitivo-pedagógico, necessário à eliminação da repetição da conduta 

identificada como danosa. Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do 

CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido para: a) CONDENAR a parte requerida 

ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de 

indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção 

monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do 

STJ); b) Declarar a inexistência do débito de R$ 875,53 (oitocentos e 

setenta e cinco reais e cinquenta e três centavos). Condeno ainda a parte 

ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na 

forma do artigo 85, §§ 1º e 2º , do CPC/2015. Transitada em julgado, 

oficie-se ao Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e Serasa, bem como a 

outros órgãos de proteção creditícia, para que procedam à exclusão 

definitiva da restrição junto ao crédito do requerente, relativamente ao 

débito que originou a negativa por solicitação da empresa requerida. Após, 

nada sento requerido arquive-se com as devidas baixas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038246-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SANDRA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSENI APARECIDA FARINÁCIO OAB - MT4747-O (ADVOGADO(A))

ANA PAULA LARA PINTO NUNES OAB - MT20285-O (ADVOGADO(A))

SILVANA DA SILVA TOLEDO OAB - MT11495-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038246-49.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA SANDRA FERREIRA REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S.A. Trata-se de Ação Declaratória c.c Danos Morais ajuizada por MARIA 

SANDRA FERREIRA em desfavor de BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. No caso, vislumbro que as partes se compuseram 

amigavelmente nos autos, consoante acordo noticiado no ID n. 28311285. 

Assim, diante do termo de acordo apresentado, a sua homologação é 

medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o 

acordo entabulado entre as partes nos autos, DECLARANDO EXTINTO o 

presente feito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil. 

Honorários na forma acordada. Sem custas processuais remanescentes 

nos termos do art. 90, §3º, do CPC. Diante da desistência do prazo 

recursal, arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações 
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necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito em 

Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016715-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANGELA BORGES MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016715-04.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROZANGELA BORGES MARQUES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

ajuizada por ROZANGELA BORGES MARQUES contra Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento do seguro DPVAT. Para tanto, aduz a parte reclamante que foi 

vítima de acidente de trânsito, ocasionando invalidez permanente, 

portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os 

documentos. A parte requerida apresentou contestação arguindo 

preliminares de alteração do polo passivo, ausência de requerimento 

administrativo e comprovante de residência em nome de terceiro. No 

mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de 

provas constitutivas do direito pretendido. Impugnação à contestação. 

Laudo pericial juntado no id 28172425. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de 

que sofreu um acidente de trânsito na data de 15.08.2015. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da ausência de requerimento 

administrativo e documentos essenciais a regularização do sinistro. Em 

sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face da 

ausência do requerimento administrativo e da não comprovação da 

entrega dos documentos essenciais na seara administrativa, o que não 

merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao 

Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente a 

doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de 

agir por carência de ação. Ademais, não é necessário o esgotamento das 

vias administrativas para ingressar com demanda judicial, quando o pedido 

administrativo foi realizado, como é o caso dos autos. Outrossim, ao 

contrário do que alega a requerida, os documentos essenciais foram 

devidamente apresentados. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. Passo à análise do mérito. III - Da ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo Em que 

pese o comprovante de endereço esteja em nome de terceiro, esse fato 

por si só não torna o processo inválido ou irregular, porquanto é comum 

que a pessoa não possua comprovante de endereço em seu nome, 

mormente por ser locatário ou residir com algum familiar, de modo que, não 

havendo nada que prove ao contrário, o documento jungido aos autos 

referente ao domicílio do requerente goza de veracidade. Por esses 

motivos, afasto a preliminar ventilada. Passo à análise do mérito. IV - 

Mérito Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa 

vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, 

fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, 

foram juntados no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento 

danoso e o laudo pericial, que atestou o nexo de causalidade entre as 

lesões e o acidente narrado na inicial. Certo o direito a indenização, passo 

a análise de sua fixação. O montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda anatômica e/ou funcional do MEMBRO INFERIOR o 

percentual incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da 

indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima em seu membro inferior esquerdo é de 50% 

(cinquenta por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), 

encontra-se o valor de R$ 4.725,00 ( quatro mil, setecentos e vinte e cinco 

reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida ao pagamento de R$ 4.725,00 ( quatro mil, setecentos e vinte e 

cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo 

índice INPC a partir da data do sinistro. Condeno ainda a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$ 1.000,00 ( mil reais), na forma do artigo 85, §§ 2º e 8º, do 

CPC/2015. Expeça-se alvará referente aos honorários periciais, em favor 

do(a) perito(a) nomeado(a) nos autos. Com o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013173-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAMIRES RAYANE DE ARRUDA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINNE DAYDAME PEDROSO RENNO OAB - MT18896/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013173-12.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

THAMIRES RAYANE DE ARRUDA PEREIRA REU: CLARO S.A. Versam os 

autos acerca de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais e Pedido de Liminar ajuizada por THAMIRES 

RAYANE DE ARRUDA PEREIRA em face de CLARO S/A. Para tanto, aduz 

a parte reclamante que a Empresa ré incluiu indevidamente o seu nome no 
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SPC (Serviço de Proteção ao Credito) pelo débito de R$ 36,64, o que lhe 

acarretou constrangimento e dano moral. Segue afirmando que 

desconhece a dívida e alega não possuir qualquer contrato com a ré, de 

maneira que a cobrança e a negativação é indevida. Diante da conduta 

ilícita da ré pugna pela condenação em danos morais e a declaração de 

inexistência de débito. Junto à inicial vieram os documentos. A parte ré 

apresentou contestação afirmando que a alegação da parte autora não 

corresponde à realidade, já que possui contrato com a ré, sendo que a 

negativação ocorreu dentro do exercício regular do direito diante da sua 

inadimplência. Ao final, requesta pela improcedência dos pedidos iniciais. 

Impugnação à contestação rechaçando os argumentos da contestação. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e Decido. O 

feito comporta o julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I 

do CPC, porquanto a questão contém matéria exclusivamente de direito. 

Sem maiores sobressaltos, estou convicto de que a pretensão da 

reclamante não merece ser acolhida. Analisando a petição inaugural, 

verifico que a requerente aduz que teve seu nome negativado 

indevidamente pelo débito de R$ 36,64. No entanto, denota-se que a parte 

reclamada logrou êxito em comprovar a existência da dívida em nome da 

parte reclamante por meio da ficha cadastral e termo de adesão do id n. 

4511165, em que consta a assinatura da parte reclamante. O serviço da 

ré vinha sendo utilizado normalmente, sobrevindo a negativação em face 

da inadimplência. Dessa forma, a parte autora tinha uma dívida para com a 

empresa reclamada e não adimpliu na data aprazada, razão pela qual o 

seu nome foi inserto no órgão de restrição ao crédito, sendo a medida 

totalmente legal, eis que inserida no contexto jurídico do exercício regular 

de direito. O valor constante da negativa adveio de encargos decorrentes 

da utilização dos serviços e do atraso no pagamento, assertiva extraível 

da conjuntura fática contida nos autos. Portanto, não havendo os 

requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil, a 

pretensão indenizatória é descabida. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão inicial, com fulcro no art. 487, I do Código de 

Processo Civil. Condeno ainda a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 

2º , do CPC/2015. Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça 

em favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais 

valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado 

econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da 

sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC. Transitada em 

julgado, arquive-se com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023114-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN CARLOS PRATES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1023114-78.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUAN CARLOS PRATES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Luan 

Carlos Prates contra Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Para tanto, 

aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo preliminares de alteração do polo 

passivo e ausência do interesse de agir, que serão analisadas a seguir. 

No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de 

provas constitutivas do direito pretendido. Realização de avaliação médica 

(ID 26678058), sendo apresentado laudo pericial, manifestando-se em 

seguida as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada 

o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um 

acidente de trânsito. Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma 

vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do pólo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da falta de interesse de agir 

Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 

5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à 

espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por carência 

de ação. Ademais, não é necessário o esgotamento das vias 

administrativas para ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, 

afasto a preliminar ventilada. III - Da ausência do Laudo do IML Em sede de 

preliminar alegou a requerida a ausência de laudo do IML, pois a ausência 

desse documento demonstra falta de Nexo Causal entre os fatos 

alegados, verifico que não merece prosperar haja vista que é possível a 

comprovação do grau de lesão através de pericia médica, nesse sentido: 

J-MG - Apelação Cível AC 10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de 

publicação: 17/04/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO 

DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO 

DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - 

SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro 

documento médico para instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT , 

uma vez que é possível a comprovação do grau e da extensão das lesões 

durante a instrução processual. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. Passo à análise do mérito. IV - Mérito Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados 

no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 

20517050) e o laudo pericial (ID 26678058). Certo o direito a indenização, 

passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a título de 

indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um dos PUNHOS o 

percentual incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo 

da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de – R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima em seu punho direito é de 75% (setenta e 

cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante 

de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), encontra-se o 

valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso, 
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uma vez que a indenização a ser paga considera o salário mínimo vigente 

à época do evento. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento do importe de 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo 

índice INPC a partir da data do sinistro. Condeno ainda a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) sobre o valor da condenação, na forma do 

artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá 

– MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021094-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCULINO VIEIRA MAFRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021094-85.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARCULINO VIEIRA MAFRA DA COSTA REQUERIDO: 

CLARO S.A. Versam os autos acerca de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de 

Liminar ajuizada por MARCULINO VIEIRA MAFRA DA COSTA em face de 

CLARO S.A. Para tanto, aduz a parte reclamante que a Empresa ré incluiu 

indevidamente o seu nome no SPC (Serviço de Proteção ao Credito) pelo 

débito de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), o que lhe acarretou 

constrangimento e dano moral. Segue afirmando que desconhece a dívida 

e alega não possuir qualquer contrato com a ré, de maneira que a 

cobrança e a negativação é indevida. Diante da conduta ilícita da ré pugna 

pela condenação em danos morais e a declaração de inexistência de 

débito. Junto à inicial vieram os documentos. A parte ré apresentou 

contestação afirmando que a versão da parte autora não corresponde à 

realidade, já que possui contrato com a ré, sendo o débito cobrado no 

exercício regular do direito. Sustenta, ainda, a ausência de danos morais. 

Ao final, pugna pela improcedência do pedido inicial. A seu turno, a parte 

autora apresentou impugnação à contestação. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e Decido. O feito comporta o 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I do CPC, 

porquanto a questão contém matéria exclusivamente de direito. O imbróglio 

instalado nos autos se deve pela negativação do nome da parte autora 

nos órgãos de proteção ao crédito. Sem maiores sobressaltos, estou 

convicto de que a pretensão da parte reclamante merece ser acolhida. 

Verifico que restou incontroversa a inclusão no cadastro restritivo, 

contudo a parte reclamada não se desvinculou da prova acerca da licitude 

do seu comportamento. Com a contestação não veio documentos aptos 

que indique a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito alegado. Apenas juntou extratos da linha telefônica em tese 

adquirida pelo autor, no entanto, não colacionando o contrato, prova 

crucial para demonstra a relação contratual. Por tal razão, impõe-se a 

declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de 

comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa ré. No caso 

dos autos incide completamente sobre a empresa ré o ônus da prova, nos 

termos do art. 6º do CDC, o que não o fez. Assim, a reclamada não se 

desincumbiu, como deveria, do ônus que poderia afastar a obrigação de 

indenizar, nos termos do art. 14 do CDC. Nesse contexto, tem-se que o 

conjunto probatório formado aponta para cobrança indevida, com a 

consequente ilicitude da inclusão do nome da parte Promovente no 

cadastro restritivo, conduta configuradora do dever de indenizar pelo 

dano moral, nesse caso qualificado como “in re ipsa” (pela força dos 

próprios fatos), pois é evidente que constar, sem justo motivo, no 

cadastro restritivo impõe um prejuízo e sofrimento a qualquer pessoa. 

Esse é o entendimento manifestado em reiterados julgados do colendo 

Superior Tribunal de Justiça, nos quais se evidencia que: “a própria 

inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou 

seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados 

são presumidos” (STJ - Ag 1.379.761). Reconhecido o dever de indenizar 

resta fixar o quantum. Nesse passo é cediço que o julgador não está 

obrigado ao acolhimento do pleito formulado, devendo utilizar a 

razoabilidade como vetor, considerando, para isso, as peculiaridades do 

caso concreto, o grau de culpa do causador do dano e consequências do 

ato, a condição econômica e financeira pessoal das partes, bem como 

observar o caráter punitivo-pedagógico, necessário à eliminação da 

repetição da conduta identificada como danosa. Ante o exposto, com 

fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido para: a) 

CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso 

(Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data 

desta sentença (Súmula 362 do STJ); b) Declarar a inexistência do débito 

de R$ 35,00 (trinta e cinco reais). Condeno ainda a parte ré ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 

1º e 2º , do CPC/2015. Transitada em julgado, oficie-se ao Serviço de 

Proteção ao Crédito (SPC) e Serasa, bem como a outros órgãos de 

proteção creditícia, para que procedam à exclusão definitiva da restrição 

junto ao crédito do requerente, relativamente ao débito que originou a 

negativa por solicitação da empresa requerida. Após, nada sento 

requerido arquive-se com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018857-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANGELO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1018857-78.2017.8.11.0041 Sentença Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Carlos Angelo da Silva 

contra Seguradora Lider Dos Consórcios Do Seguro DPVAT, em que 

pretende a condenação da reclamada ao pagamento da importância do 

valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a 

parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

06/04/2017, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo preliminares de falta de 

interesse de agir, ausência de documentos essenciais e não esgotamento 

das vias administrativas, que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de 

que sofreu um acidente de trânsito na data de 06/04/2017. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I - Da falta de interesse de agir e ausência de 

comprovação da entrega de documentos Em sede preliminar, a requerida 

suscitou falta de interesse de agir em face de não esgotamento das vias 

administrativas e da não comprovação da entrega dos documentos na 

seara administrativa, o que não merece prosperar. Diante do princípio 

constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da 

Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se 

cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é 

necessário o esgotamento das vias administrativas para ingressar com 

demanda judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. II - Da 

ausência do Laudo do IML Em sede de preliminar alegou a requerida a 

ausência de laudo do IML, pois a ausência desse documento demonstra 

falta de Nexo Causal entre os fatos alegados, verifico que não merece 

prosperar haja vista que é possível a comprovação do grau de lesão 
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através de pericia médica, nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 

10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO 

INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - 

EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada 

do Laudo do IML ou outro documento médico para instruir a ação de 

cobrança de seguro DPVAT , uma vez que é possível a comprovação do 

grau e da extensão das lesões durante a instrução processual. Por tais 

argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo à análise do mérito. III - 

Mérito Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa 

vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, 

fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, 

foram juntados no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento 

danoso (ID 8174172) e o laudo pericial (ID 10096966). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda anatômica e/ou funcional de qualquer uma das 

MÃOS o percentual incidente é de 70% (setenta por cento) do valor 

máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que 

resulta a quantia de – R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta 

reais). Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau 

da invalidez que acomete a vítima em sua mão esquerda é de 50% 

(cinquenta por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), 

encontra-se o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 4.725,00 (quatro 

mil setecentos e vinte e cinco reais), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro. 

Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma 

do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 16 de abril de 2020. Emerson Luis Pereira Cajango Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017417-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO PAULO MONTEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017417-81.2016.8.11.0041. 

REQUERENTE: AFONSO PAULO MONTEIRO DA SILVA REQUERIDO: 

CLARO S.A. Versam os autos acerca de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de 

Liminar ajuizada por AFONSO PAULO MONTEIRO DA SILVA em face de 

CLARO S/A. Para tanto, aduz a parte reclamante que a Empresa ré incluiu 

indevidamente o seu nome no SPC (Serviço de Proteção ao Credito) pelos 

débitos de R$ 256,83 e R$ 296,77, o que lhe acarretou constrangimento e 

dano moral. Segue afirmando que desconhece a dívida e alega não 

possuir qualquer contrato com a ré, de maneira que a cobrança e a 

negativação é indevida. Diante da conduta ilícita da ré pugna pela 

condenação em danos morais e a declaração de inexistência de débito. 

Junto à inicial vieram os documentos. A parte ré apresentou contestação 

afirmando que a alegação da parte autora não corresponde à realidade, já 

que possui contrato com a ré, sendo que a negativação ocorreu dentro do 

exercício regular do direito diante da sua inadimplência. Ao final, requesta 

pela improcedência dos pedidos iniciais. Impugnação à contestação 

rechaçando os argumentos da contestação. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e Decido. O feito comporta o 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I do CPC, 

porquanto a questão contém matéria exclusivamente de direito. Sem 

maiores sobressaltos, estou convicto de que a pretensão da reclamante 

não merece ser acolhida. Analisando a petição inaugural, verifico que a 

requerente aduz que teve seu nome negativado indevidamente pelos 

débitos de R$ 256,83 e R$ 296,77. No entanto, denota-se que a parte 

reclamada logrou êxito em comprovar a existência da dívida em nome da 

parte reclamante por meio da ficha cadastral e termo de adesão do id n. 

4776486, em que consta a assinatura da parte reclamante. O serviço da 

ré vinha sendo utilizado normalmente, sobrevindo a negativação em face 

da inadimplência. Dessa forma, a parte autora tinha uma dívida para com a 

empresa reclamada e não adimpliu na data aprazada, razão pela qual o 

seu nome foi inserto no órgão de restrição ao crédito, sendo a medida 

totalmente legal, eis que inserida no contexto jurídico do exercício regular 

de direito. O valor constante da negativa adveio de encargos decorrentes 

da utilização dos serviços e do atraso no pagamento, assertiva extraível 

da conjuntura fática contida nos autos. Portanto, não havendo os 

requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil, a 

pretensão indenizatória é descabida. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão inicial, com fulcro no art. 487, I do Código de 

Processo Civil. Condeno ainda a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 

2º , do CPC/2015. Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça 

em favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais 

valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado 

econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da 

sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC. Transitada em 

julgado, arquive-se com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1034646-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JASLYNNE LAIS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1034646-20.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: JASLYNNE LAIS ARAUJO REQUERIDO: CLARO S.A. 

Versam os autos acerca de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Liminar ajuizada por 

JASLYNNE LAIS ARAÚJO em face de CLARO S/A. Para tanto, aduz a 

parte reclamante que a Empresa ré incluiu indevidamente o seu nome no 

SPC (Serviço de Proteção ao Credito) pelo débito de R$ 64,53, o que lhe 

acarretou constrangimento e dano moral. Segue afirmando que 

desconhece a dívida e alega não possuir qualquer contrato com a ré, de 

maneira que a cobrança e a negativação é indevida. Diante da conduta 

ilícita da ré pugna pela condenação em danos morais e a declaração de 

inexistência de débito. Junto à inicial vieram os documentos. A parte ré 

apresentou contestação afirmando que a alegação da parte autora não 

corresponde à realidade, já que possui contrato com a ré, sendo que a 

negativação ocorreu dentro do exercício regular do direito diante da sua 

inadimplência. Ao final, requesta pela improcedência dos pedidos iniciais. 
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Impugnação à contestação rechaçando os argumentos da contestação. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e Decido. O 

feito comporta o julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I 

do CPC, porquanto a questão contém matéria exclusivamente de direito, 

além de estar instruída com as provas necessárias para o desate da 

questão. Sem maiores sobressaltos, estou convicto de que a pretensão 

da reclamante não merece ser acolhida. Analisando a petição inaugural, 

verifico que a requerente aduz que teve seu nome negativado 

indevidamente pelo débito de R$ 64,53. No entanto, denota-se que a parte 

reclamada logrou êxito em comprovar a existência da dívida em nome da 

parte reclamante por meio da ficha cadastral, documentos pessoais e 

termo de adesão do id n. 12065334, em que consta a assinatura da parte 

reclamante. O serviço da ré vinha sendo utilizado normalmente, 

sobrevindo a negativação em face da inadimplência. Reforça-se a 

conclusão de que realmente houve a contratação pelo fato de que as 

faturas vinham sendo pagas, razão pela reputo desnecessária a 

realização de prova pericial, mormente diante da semelha entre as 

assinaturas apostas no contrato e no documento de identidade acostado 

na inicial. Dessa forma, a parte autora tinha uma dívida para com a 

empresa reclamada e não adimpliu na data aprazada, razão pela qual o 

seu nome foi inserto no órgão de restrição ao crédito, sendo a medida 

totalmente legal, eis que inserida no contexto jurídico do exercício regular 

de direito. O valor constante da negativa adveio de encargos decorrentes 

da utilização dos serviços e do atraso no pagamento, assertiva extraível 

da conjuntura fática contida nos autos. Portanto, não havendo os 

requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil, a 

pretensão indenizatória é descabida. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão inicial, com fulcro no art. 487, I do Código de 

Processo Civil. Condeno ainda a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 

2º , do CPC/2015. Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça 

em favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais 

valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado 

econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da 

sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC. Transitada em 

julgado, arquive-se com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001397-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo nº 1001397-44.2018.8.11.0041 Sentença Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Luiz Henrique Oliveira 

dos Santos contra Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, em que pretende 

a condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 23/11/2017, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva e 

falta de interesse de agir. No mérito, pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido 

e falta de nexo de causalidade entre o fato e o dano. Realização de 

avaliação médica (ID n. 13444425) sendo apresentado laudo pericial, 

manifestando-se em seguida as partes. Vieram-me os autos conclusos. É 

o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de 

que sofreu um acidente de trânsito na data de 23/11/2017. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada 

verifico que não merece guarida, uma vez que qualquer seguradora 

pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da indenização 

decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto 

jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença ultra petita quanto ao valor indenizatório, no que 

merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com inclusão da 

Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º 

da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o 

pagamento da indenização está condicionado apenas à prova do acidente 

e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o 

valor da indenização deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o 

inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba 

honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA 

REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR “ULTRA PETITA” NO 

PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 16/12/2009). Posto isso, 

rejeito a preliminar suscitada. II – Da falta de interesse de agir Em sede 

preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não 

esgotamento das vias administrativas, o que não merece prosperar. Diante 

do princípio constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. 

XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, 

não há de se cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. 

Ademais, não é necessário o esgotamento das vias administrativas para 

ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. III – Mérito Da documentação que acompanha a inicial, verifico 

que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao 

seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso, ficha de internação e o laudo 

pericial. Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. O 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

anatômica e/ou funcional do membro inferior o percentual incidente é de 

70% (setenta por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 9.450,00 

(nove mil quatrocentos e cinquenta reais). Considerando que o laudo 

pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima é 

de 50% (cinquenta por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre 

o montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), 

encontra-se o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais). Ainda, constata-se que para o caso de perda anatômica e/ou 

funcional de um dos dedos da mão o percentual incidente é de 10% 

(setenta por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 1.350,00 (mil 

trezentos e cinquenta reais). Considerando que o laudo pericial acostado 

consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 75% (setenta 

e cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante 

de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de 

R$ 1.012,50 (mil e doze reais e cinquenta centavos). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida ao pagamento de R$ 5.737,50 (cinco mil setecentos e trinta e 

sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido 

de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e 

correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(23/11/2017). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais), na forma do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em 
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julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito em Regime de Exceção Provimento n. 18/2020-CM

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016315-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIANE CARLOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016315-87.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: FRANCIANE CARLOS PEREIRA REQUERIDO: CLARO S.A. 

Versam os autos acerca de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Liminar ajuizada por 

FRANCIANE CARLOS PEREIRA em face de CLARO S.A. Para tanto, aduz a 

parte reclamante que a Empresa ré incluiu indevidamente o seu nome no 

SPC (Serviço de Proteção ao Credito) pelo débito de R$ 51,94 (cinquenta e 

um reais e noventa e quatro centavos), o que lhe acarretou 

constrangimento e dano moral. Segue afirmando que desconhece a dívida 

e alega não possuir qualquer contrato com a ré, de maneira que a 

cobrança e a negativação é indevida. Diante da conduta ilícita da ré pugna 

pela condenação em danos morais e a declaração de inexistência de 

débito. Junto à inicial vieram os documentos. A parte ré apresentou 

contestação alegando a preliminar de alteração do polo passivo e inépcia 

da inicial por não juntar o extrato de negativação. No mérito, sustenta que 

a versão da parte autora não corresponde à realidade, já que possui 

contrato com a ré, sendo o débito cobrado no exercício regular do direito. 

Sustenta, ainda, a ausência de danos morais. Ao final, pugna pela 

improcedência do pedido inicial. A seu turno, a parte autora apresentou 

impugnação à contestação. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e Decido. O feito comporta o julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I do CPC, porquanto a questão contém 

matéria exclusivamente de direito. O imbróglio instalado nos autos se deve 

pela negativação do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao 

crédito. Inicialmente passo ao exame das preliminares. Quanto a preliminar 

de alteração do polo passivo para inserir a empresa EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA, vejo que não merece prosperar, ao passo 

que pertencem ao mesmo grupo econômico, além de que a negativação se 

encontra em nome da CLARO S.A No tocante a inépcia da inicial também 

não merece guarida, pois em que pese a parte autora narrar na inicial a 

inscrição do débito do valor de R$ 45,30, o certo é que trouxe o extrato de 

negativação em nome da ré CLARO S.A no valor de R$ R$ 51,94, levando 

a crer que a descrição contida na inicial não passou de mero erro material. 

Superada as preliminares passo à análise do mérito. Sem maiores 

sobressaltos, estou convicto de que a pretensão da parte reclamante 

merece ser acolhida. Verifico que restou incontroversa a inclusão no 

cadastro restritivo, contudo a parte reclamada não se desvinculou da 

prova acerca da licitude do seu comportamento. Com a contestação não 

veio documentos aptos que indique a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito alegado. Apenas juntou telas 

produzidas de forma unilateral e extratos de faturas do plano em tese 

adquirido pela parte autora, no entanto, não colacionando o contrato, 

prova crucial para demonstrar a relação contratual. Por tal razão, 

impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a 

ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela 

empresa ré. No caso dos autos incide completamente sobre a empresa ré 

o ônus da prova, nos termos do art. 6º do CDC, o que não o fez. Assim, a 

reclamada não se desincumbiu, como deveria, do ônus que poderia 

afastar a obrigação de indenizar, nos termos do art. 14 do CDC. Nesse 

contexto, tem-se que o conjunto probatório formado aponta para cobrança 

indevida, com a consequente ilicitude da inclusão do nome da parte 

Promovente no cadastro restritivo, conduta configuradora do dever de 

indenizar pelo dano moral, nesse caso qualificado como “in re ipsa” (pela 

força dos próprios fatos), pois é evidente que constar, sem justo motivo, 

no cadastro restritivo impõe um prejuízo e sofrimento a qualquer pessoa. 

Esse é o entendimento manifestado em reiterados julgados do colendo 

Superior Tribunal de Justiça, nos quais se evidencia que: “a própria 

inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou 

seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados 

são presumidos” (STJ - Ag 1.379.761). Reconhecido o dever de indenizar 

resta fixar o quantum. Nesse passo é cediço que o julgador não está 

obrigado ao acolhimento do pleito formulado, devendo utilizar a 

razoabilidade como vetor, considerando, para isso, as peculiaridades do 

caso concreto, o grau de culpa do causador do dano e consequências do 

ato, a condição econômica e financeira pessoal das partes, bem como 

observar o caráter punitivo-pedagógico, necessário à eliminação da 

repetição da conduta identificada como danosa. Ante o exposto, com 

fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido para: a) 

CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso 

(Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data 

desta sentença (Súmula 362 do STJ); b) Confirmar a liminar e Declarar a 

inexistência do débito de R$ 51,94 (cinquenta e um reais e noventa e 

quatro centavos). Condeno ainda a parte ré ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º , do 

CPC/2015. Transitada em julgado e nada sento requerido, arquive-se com 

as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito em 

Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012524-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT12893-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012524-76.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: SALATIEL DE LIRA MATTOS REQUERIDO: CLARO S.A. 

Versam os autos acerca de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Liminar ajuizada por 

SALATIEL DE LIRA MATTOS em face de CLARO S.A. Para tanto, aduz a 

parte reclamante que a Empresa ré incluiu indevidamente o seu nome no 

SPC (Serviço de Proteção ao Credito) pelo débito de R$ 56,07 (cinquenta e 

seis reais e sete centavos), o que lhe acarretou constrangimento e dano 

moral. Segue afirmando que desconhece a dívida e alega não possuir 

qualquer contrato com a ré, de maneira que a cobrança e a negativação é 

indevida. Diante da conduta ilícita da ré pugna pela condenação em danos 

morais e a declaração de inexistência de débito. Junto à inicial vieram os 

documentos. A parte ré apresentou contestação afirmando que a versão 

da parte autora não corresponde à realidade, já que possui contrato com a 

ré, sendo o débito cobrado no exercício regular do direito. Sustenta, ainda, 

a ausência de danos morais. Ao final, pugna pela improcedência do pedido 

inicial. A seu turno, a parte autora apresentou impugnação à contestação. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e Decido. O 

feito comporta o julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I 

do CPC, porquanto a questão contém matéria exclusivamente de direito. O 

imbróglio instalado nos autos se deve pela negativação do nome da parte 

autora nos órgãos de proteção ao crédito. Sem maiores sobressaltos, 

estou convicto de que a pretensão da parte reclamante merece ser 

acolhida. Verifico que restou incontroversa a inclusão no cadastro 

restritivo, contudo a parte reclamada não se desvinculou da prova acerca 

da licitude do seu comportamento. Com a contestação não veio 

documentos aptos que indique a existência de fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito alegado. Apenas juntou extratos e faturas da linha 

telefônica em tese adquirida pelo autor, no entanto, não colacionando o 

contrato, prova crucial para demonstrar a relação contratual. Por tal razão, 

impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a 

ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela 
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empresa ré. No caso dos autos incide completamente sobre a empresa ré 

o ônus da prova, nos termos do art. 6º do CDC, o que não o fez. Assim, a 

reclamada não se desincumbiu, como deveria, do ônus que poderia 

afastar a obrigação de indenizar, nos termos do art. 14 do CDC. Nesse 

contexto, tem-se que o conjunto probatório formado aponta para cobrança 

indevida, com a consequente ilicitude da inclusão do nome da parte 

Promovente no cadastro restritivo, conduta configuradora do dever de 

indenizar pelo dano moral, nesse caso qualificado como “in re ipsa” (pela 

força dos próprios fatos), pois é evidente que constar, sem justo motivo, 

no cadastro restritivo impõe um prejuízo e sofrimento a qualquer pessoa. 

Esse é o entendimento manifestado em reiterados julgados do colendo 

Superior Tribunal de Justiça, nos quais se evidencia que: “a própria 

inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou 

seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados 

são presumidos” (STJ - Ag 1.379.761). Reconhecido o dever de indenizar 

resta fixar o quantum. Nesse passo é cediço que o julgador não está 

obrigado ao acolhimento do pleito formulado, devendo utilizar a 

razoabilidade como vetor, considerando, para isso, as peculiaridades do 

caso concreto, o grau de culpa do causador do dano e consequências do 

ato, a condição econômica e financeira pessoal das partes, bem como 

observar o caráter punitivo-pedagógico, necessário à eliminação da 

repetição da conduta identificada como danosa. Ante o exposto, com 

fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido para: a) 

CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso 

(Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data 

desta sentença (Súmula 362 do STJ); b) CONFIRMAR a liminar e 

DECLARAR a inexistência do débito de R$ 56,07 (cinquenta e seis reais e 

sete centavos). Condeno ainda a parte ré ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º , do 

CPC/2015. Transitada em julgado e nada sendo requerido, arquive-se com 

as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito em 

Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017669-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA VEIGA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017669-50.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLAUDINEIA VEIGA MARTINS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

ajuizada por CLAUDINEIA VEIGA MARTINS contra Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento do seguro DPVAT. Para tanto, aduz a parte reclamante que foi 

vítima de acidente de trânsito, ocasionando invalidez permanente, 

portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os 

documentos. A parte requerida apresentou contestação arguindo 

preliminares de alteração do polo passivo, falta de interesse de agir e 

ausência de laudo do IML, que serão analisadas a seguir. No mérito, 

pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Laudo pericial juntado no id 19440322. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 07.12.2014. Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma 

vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do pólo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da falta de interesse de agir e 

ausência de comprovação da entrega de documentos. Em sede preliminar, 

a requerida suscitou falta de interesse de agir em face de ausência de 

requerimento administrativo e da não comprovação da entrega dos 

documentos na seara administrativa, o que não merece prosperar. Diante 

do princípio constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. 

XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, 

não há de se cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. 

Ademais, não é necessário o esgotamento das vias administrativas para 

ingressar com demanda judicial, bastando o requerimento administrativo, 

realizado pela parte autora. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. III - Da ausência do Laudo do IML Em sede de preliminar alegou a 

requerida a ausência de laudo do IML, pois a ausência desse documento 

demonstra falta de nexo causal entre os fatos alegados. Verifico que não 

merece prosperar tal preliminar, haja vista que é possível a comprovação 

do grau de lesão através de perícia médica, nesse sentido: J-MG - 

Apelação Cível AC 10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 

17/04/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - 

INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA 

CASSADA. É dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro documento 

médico para instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT, uma vez que 

é possível a comprovação do grau e da extensão das lesões durante a 

instrução processual. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. 

Passo à análise do mérito. IV- Mérito Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. A parte ré alega não ocorrerem os requisitos autorizadores 

para o recebimento do seguro DPVAT, tendo em vista que o veículo 

envolvido no acidente não estava adimplente com o prêmio do seguro 

obrigatório. No caso, tenho que não merece prosperar esta rese, uma vez 

que o STJ já editou a súmula nº 257: “A falta de pagamento do prêmio do 

seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do 

pagamento da indenização”. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o 

Boletim de Ocorrência evidenciando o evento danoso e o laudo pericial, o 

que se encontra bem elucidativo quanto aos pontos de interesse à causa. 

Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. O montante 

a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o 

grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. A constitucionalidade da 

medida provisória e seus artigos já foi corroborada pelo Supremo Tribunal 

Federal, no Recurso Extraordinário n. 940575, sendo insubsistente a 

alegação de inconstitucionalidade. Da análise da tabela de percentuais, 

constata-se que para o caso de perda anatômica e/ou funcional do 

MEMBRO INFERIOR o percentual incidente é de 70% (setenta por cento) do 

valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 
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que resulta a quantia de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta 

reais). Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau 

da invalidez que acomete a vítima em seu membro inferior esquerdo é de 

10% (dez por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), 

encontra-se o valor de R$ 945,00 ( novecentos e quarenta e cinco reais). 

Da análise da tabela de percentuais, constata-se ainda que para o caso 

de lesão de ESTRUTURA CRANIOFACIAL o percentual incidente é de 

100% (cem por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Considerando que o laudo pericial acostado 

consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima em sua estrutura 

craniofacial é de 10% (dez por cento), cujo percentual deverá ser 

calculado sobre o montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

encontra-se o valor de R$ 1.350,00 (mil, trezentos e cinquenta reais). 

Somando-se os valores, tem-se a quantia de R$ 2.295,00 ( dois mil, 

duzentos e noventa e cinco reais). Nesse passo, o montante indenizatório 

a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir 

da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir 

do evento danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento do importe 

R$ 2.295,00 ( dois mil, duzentos e noventa e cinco reais), a título de 

seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês 

a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da 

data do sinistro. Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 

1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037673-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA VIANA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1037673-40.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

TEREZINHA VIANA DOS SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por TEREZINHA VIANA DOS SANTOS contra Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento do 

seguro DPVAT. Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo 

jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo a preliminar de ilegitimidade 

passiva, necessidade de adequação do valor da causa e necessidade de 

realização de pedido administrativo. No mérito, pugnou pela improcedência 

dos pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas do direito 

pretendido. Realização de avaliação médica (ID n. 28667731), sendo 

apresentado laudo pericial, manifestando-se em seguida as partes. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 07.07.2019. Passo a análise das preliminares suscitadas. I- Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada verifico que não merece guarida, uma vez 

que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do pólo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da necessidade 

de adequação do valor da causa Acerca da preliminar de adequação do 

valor da causa vejo que não merece prosperar, uma vez que a aferição 

do grau do dano que interfere diretamente no valor da indenização, só 

ocorre de forma inequívoca no momento da perícia. Dessa forma, tenho 

que o valor atribuído a causa não comporta correção, razão pela qual 

afasto preliminar. III - Da ausência de requerimento administrativo. Em sede 

preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face da 

ausência do requerimento administrativo, o que não merece prosperar. 

Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 

5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à 

espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por carência 

de ação. Ademais, não é necessário o esgotamento das vias 

administrativas para ingressar com demanda judicial, quando houve a 

tentativa do pedido administrativo, com a recusa em recebê-lo, como é o 

caso dos autos. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo 

à análise do mérito. IV– Mérito Da documentação que acompanha a inicial, 

verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas 

ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso e o laudo pericial, que atestou o 

nexo de causalidade entre as lesões e o acidente narrado na inicial. Certo 

o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser 

pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de 

invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação 

vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. A constitucionalidade da medida provisória e seus 

artigos já foi corroborada pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso 

Extraordinário n. 940575, sendo insubsistente a alegação de 

inconstitucionalidade. Da análise da tabela de percentuais, constata-se 

que para o caso de perda anatômica e/ou funcional do MEMBRO INFERIOR 

o percentual incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da 

indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima em seu membro inferior é de 75% (setenta 

e cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante 

de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), encontra-se o 

valor de R$ 7.087,50 ( sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, 

com incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do 

CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. Por fim, no 

que tange aos alegados danos morais sofridos pela parte autora ante a 

não prestação de atendimento pela parte ré para protocolização do pedido 

administrativo, tenho que não merece prosperar, visto que se trata de 

mero aborrecimento não indenizável. Ante o exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

inicial, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 7.087,50 ( sete mil, 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro. 

Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 ( mil reais) , na 

forma do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e 
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nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012212-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAKELINE DAS DORES OLIVEIRA DE LARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo nº 1012212-66.2019.8.11.0041 Sentença Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Jakeline das Dores 

Oliveira de Lara contra Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, em que 

pretende a condenação da reclamada ao pagamento da importância do 

valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a 

parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

06/01/2019, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo a preliminar de ilegitimidade 

passiva e falta de interesse de agir. No mérito, pugnou pela improcedência 

dos pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas do direito 

pretendido e falta de nexo de causalidade entre o fato e o dano, uma vez 

que não apresentado o Boletim de Ocorrência. Realização de avaliação 

médica (ID n. 25400940) sendo apresentado laudo pericial, 

manifestando-se em seguida as partes. Vieram-me os autos conclusos. É 

o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de 

que sofreu um acidente de trânsito na data de 06/01/2019. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada 

verifico que não merece guarida, uma vez que qualquer seguradora 

pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da indenização 

decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto 

jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença ultra petita quanto ao valor indenizatório, no que 

merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com inclusão da 

Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º 

da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o 

pagamento da indenização está condicionado apenas à prova do acidente 

e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o 

valor da indenização deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o 

inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba 

honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA 

REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR “ULTRA PETITA” NO 

PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 16/12/2009). Posto isso, 

rejeito a preliminar suscitada. II – Da falta de interesse de agir Em sede 

preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não 

esgotamento das vias administrativas, o que não merece prosperar. Diante 

do princípio constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. 

XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, 

não há de se cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. 

Ademais, não é necessário o esgotamento das vias administrativas para 

ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. III – Mérito Da documentação que acompanha a inicial, verifico 

que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao 

seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito a declaração de 

ocorrência da Secretaria de Estado de Saúde - SES, evidenciando o 

evento danoso, o prontuário de atendimento e o laudo pericial. Em que 

pese a ausência do registro da ocorrência no órgão policial competente, 

ou seja, boletim de ocorrência, existem outros documentos acostados aos 

autos que comprovam o nexo de causalidade entre o fato e o dano. Este é 

o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme comprova a 

recente jurisprudência: ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL 

(198) Nº 1005309-49.2018.8.11.0041 APELANTE: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS APELADO: JOSILENE PINHEIRO DA 

SILVA EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA 

DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AULA PRÁTICA DE DIREÇÃO EM 

AUTOESCOLA - LESÃO DECORRENTE DE QUEDA DO VEÍCULO – 

INDENIZAÇÃO DEVIDA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – COMUNICAÇÃO 

UNILATERAL - IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE 

PROVA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – CONFIRMAÇÃO DO 

LAUDO MÉDICO JUDICIAL - ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO 

INICIAL – ÔNUS SUCUMBENCIAL DA SEGURADORA – CONDENAÇÃO 

ÍNFIMA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA – NECESSIDADE - PRECEDENTES – RECURSO 

DESPROVIDO. I - O veículo automotor deve ter participação ativa na 

ocorrência do sinistro para dar direito à indenização do seguro obrigatório 

DPVAT . II – O boletim de ocorrência não é documento imprescindível nas 

ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que 

podem atestar a veracidade do alegado. III - Se o laudo pericial realizado 

em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de 

trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento 

da indenização do seguro obrigatório DPVAT . IV - O não atendimento da 

totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca, 

devendo a seguradora apelante responder integralmente pelas custas e 

honorários advocatícios. V - Quando tratar-se de sentença condenatória, 

a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, 

CPC/2015); entretanto nos casos em que o valor da condenação for 

irrisório, a verba honorária deve ser fixada por apreciação equitativa, em 

rigorosa observância aos critérios elencados nos parágrafos 2º e 8º, do 

art. 85, do CPC. (N.U 1005309-49.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 

16/03/2020) Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. 

O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de lesão na 

estrutura facial o percentual incidente é de 100% (cem por cento) do valor 

máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima é de 25% (vinte e cinco por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), encontra-se o valor de R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais). Nesse passo, o montante indenizatório 

a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir 

da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir 

do evento danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir 

da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro (06/01/2019). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 

1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito em Regime de Exceção Provimento n. 

18/2020-CM

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023526-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FORTUNATA DOS SANTOS (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))
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VIVO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1023526-77.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA FORTUNATA DOS SANTOS REU: VIVO S.A. Versam os autos 

acerca de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por 

Danos Morais ajuizada por MARIA FORTUNATA DOS SANTOS em face de 

VIVO S/A. Para tanto, aduz a parte reclamante que a Empresa ré incluiu 

indevidamente o seu nome no SPC (Serviço de Proteção ao Crédito) pelo 

débito de R$ 194,20 ( cento e noventa e quatro reais e vinte centavos), o 

que lhe acarretou constrangimento e dano moral. Segue afirmando que 

desconhece a dívida e alega não possuir qualquer contrato com a ré, de 

maneira que a negativação é indevida. Diante da conduta ilícita da ré, 

pugna pela concessão da liminar para que a parte requerida proceda com 

a exclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, 

requereu a declaração de inexistência de débito e a condenação da ré ao 

pagamento de indenização por danos morais. A liminar foi deferida ( id 

9231443). Junto à inicial vieram os documentos. Contestação ofertada ( id 

9801809), alegando a regularidade do débito e a inexistência do dever de 

indenizar. Ao final, pugna pela improcedência do pedido inicial. 

Impugnação à contestação ( id 9889044). É o breve relato. Fundamento e 

Decido. O feito comporta o julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I do CPC, porquanto a questão contém matéria exclusivamente 

de direito. Inexistindo outras preliminares pendentes de análise, passo ao 

exame do mérito. Reside a controvérsia em saber se existe ou não débito 

entre as partes e, se a inserção do nome de consumidor nos órgãos de 

proteção creditícia por débito oriundo de prestação de serviço por ele não 

contratado, ocasiona ou não a configuração de dano moral indenizável. 

Vejo que a relação de consumo no caso sub judice é patente, razão pela 

qual devem incidir as disposições do código consumerista. Nesse 

diapasão, cabe, a parte requerida fazer prova da existência da relação 

jurídica e em consequência do débito. Verifico que restou incontroversa a 

inclusão do nome da autora no cadastro restritivo, contudo, a reclamada 

não se desvinculou da prova acerca da licitude do seu comportamento. 

Com a contestação não vieram documentos aptos que indique a existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado. A parte 

reclamada não juntou o contrato, apenas colacionando telas sistêmicas 

que são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva 

contratação e utilização dos serviços pelo consumidor. Por tal razão, 

impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a 

ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela 

empresa ré Nesse contexto, tem-se que a cobrança indevida, com a 

consequente ilicitude da inclusão do nome da parte Promovente no 

cadastro restritivo, configura o dever de indenizar pelo dano moral, nesse 

caso qualificado como “in re ipsa” (pela força dos próprios fatos), pois é 

evidente que constar, sem justo motivo, no cadastro restritivo impõe um 

prejuízo e sofrimento a qualquer pessoa. Esse é o entendimento 

manifestado em reiterados julgados do colendo Superior Tribunal de 

Justiça, nos quais se evidencia que: “a própria inclusão ou manutenção 

equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à 

própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos” (STJ - 

Ag 1.379.761). Reconhecido o dever de indenizar resta fixar o quantum. 

Nesse passo é cediço que o julgador não está obrigado ao acolhimento do 

pleito formulado, devendo utilizar a razoabilidade como vetor, 

considerando, para isso, as peculiaridades do caso concreto, o grau de 

culpa do causador do dano e consequências do ato, a condição 

econômica e financeira pessoal da partes, bem como observar o caráter 

punitivo-pedagógico, necessário à eliminação da repetição da conduta 

identificada como danosa. Partindo dessas premissas, entendo que a 

quantia de R$ 8.000,00 ( oito mil reais) é razoável e adequada ao caso 

concreto. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais para: a) DECLARAR a inexistência da 

relação jurídica entre as partes, relativamente ao débito discutido nos 

autos e b) CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 

8.000,00 ( oito mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do 

evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC 

a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ). TORNO DEFINITIVA 

liminar concedida. Condeno ainda a parte ré ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do 

CPC/2015. Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no 

sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1026415-04.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

GIVANILDA DOS SANTOS SACRAMENTO REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT ajuizada por Givanilda dos Santos Sacramento contra Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais. Para tanto, aduz a parte reclamante que foi 

vítima de acidente de trânsito, ocasionando invalidez permanente, 

portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os 

documentos. A parte requerida apresentou contestação arguindo 

preliminares de alteração do polo passivo e ausência do interesse de agir, 

que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido. 

Realização de avaliação médica (ID 11140742), sendo apresentado laudo 

pericial, manifestando-se em seguida as partes. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da falta de interesse de agir 

Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 

5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à 

espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por carência 

de ação. Ademais, não é necessário o esgotamento das vias 

administrativas para ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, 

afasto a preliminar ventilada. III - Da ausência do Laudo do IML Em sede de 

preliminar alegou a requerida a ausência de laudo do IML, pois a ausência 

desse documento demonstra falta de Nexo Causal entre os fatos 

alegados, verifico que não merece prosperar haja vista que é possível a 

comprovação do grau de lesão através de pericia médica, nesse sentido: 
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J-MG - Apelação Cível AC 10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de 

publicação: 17/04/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO 

DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO 

DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - 

SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro 

documento médico para instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT , 

uma vez que é possível a comprovação do grau e da extensão das lesões 

durante a instrução processual. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. Passo à análise do mérito. IV - Mérito Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados 

no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 

9596490) e o laudo pericial (ID 11570433). Certo o direito a indenização, 

passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a título de 

indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um dos OMBROS o 

percentual incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo 

da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de – R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima em seu ombro esquerdo é de 75% (setenta 

e cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante 

de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), encontra-se o 

valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso, 

uma vez que a indenização a ser paga considera o salário mínimo vigente 

à época do evento. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento do importe de 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo 

índice INPC a partir da data do sinistro. Condeno ainda a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) sobre o valor da condenação, na forma do 

artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá 

– MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012581-94.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARILEIA CRISTINA DA SILVA REU: VIVO S.A. Cuida-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais 

ajuizada por Marileia Cristina da Silva em face de VIVO S/A. Aduz a parte 

autora que a Empresa ré incluiu indevidamente o seu nome no SPC 

(Serviço de Proteção ao Credito) pelo débito de R$ 89,32 (oitenta e nove 

reais e trinta e dois centavos), o que lhe gerou constrangimento e dano 

moral. Aduz, ainda, que desconhece a referida dívida e alega não possuir 

qualquer contrato com a ré, de maneira que a cobrança e a negativação 

são indevidas, pugnando, desta forma, pela condenação em danos morais 

e a declaração de inexistência de débito. Junto à inicial vieram os 

documentos. Contestação ofertada no id 16819179, aduzindo que o débito 

é devido e que a inclusão da parte autora no cadastro de inadimplentes 

decorreu do exercício regular do direito. Impugnação à contestação ( id 

20347448). Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento 

e Decido. Inicialmente, convém ressaltar que é desnecessária a juntada do 

comprovante de inscrição negativa original, uma vez que a cópia acostada 

é suficiente para demonstrar a negativação do nome da parte autora, 

cabendo à demandada eventual alegação de falsidade, em especial devido 

ao princípio da boa fé, o que não se verifica no caso dos autos. Superada 

essa questão, passo a análise da matéria de fundo. Verifico que restou 

incontroversa a inclusão no cadastro restritivo, contudo a reclamada não 

se desvinculou da prova acerca da licitude do seu comportamento. Com a 

contestação não vieram documentos aptos que indiquem a existência de 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado. Por tal razão, 

impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a 

ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela 

empresa ré. Nesse contexto, tem-se que o conjunto probatório formado 

aponta para cobrança indevida, com a consequente ilicitude da inclusão 

do nome da parte promovente no cadastro restritivo, conduta 

configuradora do dever de indenizar pelo dano moral, nesse caso 

qualificado como “in re ipsa” (pela força dos próprios fatos), pois é 

evidente que constar, sem justo motivo, no cadastro restritivo impõe um 

prejuízo e sofrimento a qualquer pessoa. Insta consignar que, em consulta 

realizada pelo juízo, constatou-se que o reclamante possui outras 

anotações junto ao SPC/Serasa, no entanto, foi incluído nos órgão de 

proteção crédito após da negativação feita pela Reclamada. Portanto, é 

cabível a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por dano 

moral, pois restou evidenciado o agir abusivo da parte requerida em 

cadastrar o nome da parte autora de forma indevida em órgão restritivo de 

crédito, uma vez que não restou comprovada a relação contratual entre a 

autora e a empresa ré. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO AO 

CRÉDITO. PARTE RÉ QUE NÃO COMPROVOU SUA RELAÇÃO 

CONTRATUAL COM A AUTORA. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE. 

INSCRIÇÃO EFETUADA PELA DEMANDADA ANTERIOR AS DEMAIS. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 8.800,00, EM 

CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS UTILIZADOS PELAS TURMAS 

RECUSAIS CÍVEIS EM CASOS ANÁLOGOS. RECURSO PROVIDO. 

(RECURSO CÍVEL Nº 71006093249, PRIMEIRA TURMA RECURSAL CÍVEL, 

TURMAS RECURSAIS, RELATOR: ROBERTO CARVALHO FRAGA, 

JULGADO EM 28/06/2016) Assim, não há que se falar em aplicação da 

Sumula 385 do STJ. A despeito da não aplicação da referida súmula, a 

existência de outros apontamentos posteriores, como no presente caso, 

deve ser levado em consideração para fixação do quantum indenizatório, 

dentro dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade. Partindo 

dessas premissas, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 ( três mil reais) 

é razoável e adequada ao caso concreto. Ante o exposto, com fulcro no 

art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

iniciais para: a) Declarar a inexistência do débito discutido no autos; b) 

CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 

(três mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso 

(Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data 

desta sentença (Súmula 362 do STJ). Condeno, ainda, a parte ré ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$ 1.000,00 ( mil reais), na forma do artigo 85, §§ 1º e 8º, do 

CPC/2015. Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no 

sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022570-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE OLIVEIRA FABRICIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo nº 1022570-61.2017.8.11.0041 Sentença Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Anderson de Oliveira 

Fabricio contra Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 09/07/2016, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva e 

falta de interesse de agir. No mérito, pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido 

e falta de nexo de causalidade entre o fato e o dano. Realização de 

avaliação médica (ID n. 17143932) sendo apresentado laudo pericial, 

manifestando-se em seguida as partes. Vieram-me os autos conclusos. É 

o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de 

que sofreu um acidente de trânsito na data de 09/07/2016. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada 

verifico que não merece guarida, uma vez que qualquer seguradora 

pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da indenização 

decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto 

jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença ultra petita quanto ao valor indenizatório, no que 

merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com inclusão da 

Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º 

da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o 

pagamento da indenização está condicionado apenas à prova do acidente 

e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o 

valor da indenização deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o 

inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba 

honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA 

REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR “ULTRA PETITA” NO 

PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 16/12/2009). Posto isso, 

rejeito a preliminar suscitada. II – Da falta de interesse de agir Em sede 

preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não 

esgotamento das vias administrativas, o que não merece prosperar. Diante 

do princípio constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. 

XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, 

não há de se cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. 

Ademais, não é necessário o esgotamento das vias administrativas para 

ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. III – Mérito Da documentação que acompanha a inicial, verifico 

que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao 

seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso, o relatório de atendimento 

médico e o laudo pericial. Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro 

DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

anatômica e/ou funcional do pé o percentual incidente é de 50% 

(cinquenta por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 6.750,00 (seis 

mil setecentos e cinquenta reais). Considerando que o laudo pericial 

acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 50% 

(cinquenta por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais, 

encontra-se o valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco 

reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido 

de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e 

correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(09/07/2016). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais), na forma do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em 

julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito em Regime de Exceção Provimento n. 18/2020-CM

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016818-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN CONCEICAO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016818-40.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MIRIAN CONCEICAO DA SILVA REU: VIVO S.A. Trata-se de Ação 

Ordinária que move MIRIAN CONCEICAO DA SILVA em face de VIVO S.A 

Alega a parte autora que foi surpreendida ao ver seu nome inscrito no 

cadastro de inadimplentes referente a um valor lançado pela ré, de R$ 

231,85 (duzentos e trinta e um reais e oitenta e cinco centavos) 

Argumenta que não possui qualquer débito com a parte requerida, de 

modo que a inserção do nome nos serviços de proteção ao crédito é 

indevida. Requer, por sua vez, a procedência do pedido para declarar 

inexistente o débito, bem como a condenação da requerida em danos 

morais. Junto à inicial vieram os documentos. Citada, a requerida ofertou 

contestação ( id 22902566) arguindo preliminar de necessidade de juntada 

do documento original do SERASA/SPC. No mérito, pugnou pela 

improcedência do pedido inicial ao argumento de existência de débito 

regular, sendo que a inscrição do nome advém do exercício regular de 

direito. Ainda, pediu pela condenação da parte autora em litigância de má- 

fé e pedido contraposto. A parte autora não apresentou impugnação à 

contestação. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Atento aos princípios da economia e celeridade 

processual, conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente o 

mérito, nos termos do artigo 355, I do Código de Processo Civil. 

Inicialmente, convém ressaltar que é desnecessária a juntada do 

comprovante de inscrição negativa original, uma vez que a cópia acostada 

é suficiente para demonstrar a negativação do nome da parte autora, 

cabendo à demandada eventual alegação de falsidade, em especial devido 

ao princípio da boa fé, o que não se verifica no caso dos autos. 

Inexistindo outras preliminares pendentes de análise, passo ao exame da 

matéria de fundo. Objetiva a parte autora indenização por danos morais 

sofridos em decorrência de inserção indevida de seu nome no cadastro 

de inadimplentes. Sem maiores delongas, tenho que a pretensão autoral 

não merece guarida. Verifico no presente caso que cabia à parte 

reclamada impugnar especificamente os pontos aduzidos na inicial e 

apresentar documentos comprovando a legalidade dos débitos, o que o 

fez, conforme se verifica nos documentos acostados à contestação ( id 

22902569), onde apresentou os contratos devidamente assinados pela 

parte reclamante. A semelhança entre as assinaturas é verificada a olho 
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nu, notadamente em relação àquela lançada nos documentos pessoais 

juntados pela parte autora, o que pressupõe ter sido realizada pela mesma 

pessoa, sem necessidade de perícia. Urge salientar que a reclamante 

deixou de apresentar impugnação à contestação e também de pugnar, se 

fosse o caso, pela prova pericial. Assim, restou comprovada a existência 

da relação jurídica entre as partes e que, de fato, a parte autora contratou 

os serviços da parte reclamada. Como corolário lógico, não há falar em 

negativação indevida, tampouco em indenização a título de danos morais, 

pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte 

Reclamada. A respeito da temática, colaciono os seguintes julgados: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE 

INDÉBITO C/C AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA 

DE CONTRATAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS 

FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA 

DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. Nos termos do art. 

1.010, II, do CPC, e por força do princípio da dialeticidade, a apelante deve 

necessariamente expor, em sua petição recursal, os motivos com que 

impugna os fundamentos contidos na sentença. Sem as razões do 

inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. Caso concreto em que 

a inconformidade da autora se ressente de regularidade formal, na medida 

em que deixou a recorrente de contrapor, fundamentadamente, as razões 

de decidir contidas na sentença que julgou improcedente o pedido porque 

embora não haja contrato escrito nas pactuações de telefonia fixa, a ré se 

desincumbiu do ônus probatório, uma vez que acostou a fatura que 

originou o débito e as informações de cadastro do sistema, cujos 

endereços de remessa são os mesmos indicados na peça proemial. 

Descumprimento do art. 1.010, II, do Novo Código de Processo Civil. 

Recurso não conhecido. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (Apelação Cível 

Nº 70079152278, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 28/11/2018) RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. TELEFONIA FIXA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO. RÉ QUE ANEXOU FATURAS REFERENTES AOS 

SERVIÇOS PRESTADOS. TELEFÔNICA QUE É SUCESSORA DA GVT. 

ENDEREÇO CONSTANTE NOS DOCUMENTOS QUE É O MESMO DO 

INFORMADO NA EXORDIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71008030421, Quarta Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf 

Gomes da Silva, Julgado em 30/11/2018) Por fim, INDEFIRO o pedido de 

condenação da parte autora em litigância de má-fé por ausência dos 

requisitos legais. O direito de ação encontra-se previsto na Carta Magna e 

a simples improcedência da demanda não leva, por si só, a conclusão pela 

litigância de má-fé. Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos 

na inicial. Condeno a parte requerente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o 

valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC. 

Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte 

autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão 

ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte 

autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a 

dicção do art. 98, §3º, do CPC. Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no 

sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010065-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAXWEL LIMA DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010065-67.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MAXWEL LIMA DUARTE REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada Maxwel 

Lima Duarte contra Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, em que pretende 

a condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e danos morais. Para tanto, 

aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

24/03/2018, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. Apesar de 

devidamente citada a requerida apresentou contestação, arguindo 

preliminares de ilegitimidade passiva, inexistência de interesse de agir e 

ausência de documentos essenciais. Realização de avaliação médica (ID 

n. 22995955), sendo apresentado laudo pericial. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 24/03/2018. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que 

qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento 

da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Ademais, não é necessário o esgotamento das vias 

administrativas para ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, 

afasto a preliminar ventilada. III – Carência de Ação – Boletim de 

Ocorrência sem validade No que tange à preliminar arguida referente a 

não validade do Boletim de Ocorrência acostado nos autos, temos que 

como todo e qualquer documento público, o boletim goza de presunção de 

veracidade e legitimidade. Destarte, compete à parte requerida 

desconstituir tal presunção, mediante prova cabal, e não o fazendo, não 

se desincumbiu com o ônus que lhe tocava (art. 373, II, CPC). Outrossim, a 

Lei 6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de juntada do Boletim de 

Ocorrência, prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante 

a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. Por tais 

argumentos, afasto a preliminar ventilada. Feitas tais considerações passo 

ao exame do mérito. IV – Mérito Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso e o laudo pericial. Certo o direito 

a indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 
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para o caso de lesão em ESTRUTURAS CRANIOFACIAIS o percentual 

incidente é de 100% (cem por cento) do valor máximo da indenização – R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que o laudo pericial 

acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima em sua 

estrutura facial é de 10% (dez por cento), cujo percentual deverá ser 

calculado sobre o montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

encontra-se o valor de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais). 

Ainda da análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso 

de perda anatômica e/ou funcional de um dos MEMBROS SUPERIORES o 

percentual incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da 

indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de – R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima em seu membro superior esquerdo é de 

25% (vinte e cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre 

o montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), 

encontra-se o valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser 

pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da 

data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do 

evento danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 

3.712,50 (três mil, setecentos e doze reais e cinquenta centavos), a título 

de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir 

da data do sinistro (24/03/2018). Condeno ainda a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §§ 2º e 8º, do 

CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024070-65.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

IVANILDO DA SILVA DOS SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Ivanildo da Silva dos Santos contra Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para 

tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 22/03/2017, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo a preliminar de 

ilegitimidade passiva; inépcia da inicial – fatos narrados não decorrem 

logicamente a conclusão dos fatos; ausência de pedido administrativo; 

impugnação dos documentos juntados pela parte autora por divergência 

de assinaturas; boletim de ocorrência produzido de forma unilateral. No 

mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de 

provas constitutivas do direito pretendido. Audiência de conciliação, 

oportunidade em que foi realizada avaliação médica e apresentado laudo 

pericial, manifestando-se em seguida as partes. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 22/03/2017. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida uma vez que qualquer seguradora 

pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da indenização 

decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto 

jurisprudencial: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

DPVAT – PRELIMINAR DE ILEGITMIDADE PASSIVA - REJEITADA - 

INDENIZAÇÃO POR MORTE – GENITORES DO DE CUJUS ÚNICOS 

HERDEIROS - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – PAGAMENTO 

INTEGRAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Rejeito a preliminar 

de ilegitimidade passiva da recorrente, eis que qualquer seguradora que 

opere no sistema DPVAT pode ser acionada para pagar o valor da 

indenização, nos termos do artigo 7º da Lei 6.194/74. 2. O conjunto 

probatório encartado ao feito demonstra de forma inequívoca que os 

genitores do de cujus são seus únicos herdeiros, portanto, fazem jus a 

indenização securitária. 3. Restando comprovado a morte do segurado em 

acidente automobilístico, é devida a indenização do seguro DPVAT nos 

termos da Lei nº 11.945/2009, que prevê o pagamento de 100% do valor 

da indenização. 4. Recurso conhecido e improvido. (N.U 

1001182-07.2017.8.11.0008, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/05/2019, Publicado no 

DJE 28/05/2019) Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II- Carência de 

Ação – Boletim de Ocorrência sem validade No que tange à preliminar 

arguida referente a não validade do Boletim de Ocorrência acostado nos 

autos, temos que como todo e qualquer documento público, o boletim goza 

de presunção de veracidade e legitimidade. Destarte, compete à parte 

requerida desconstituir tal presunção, mediante prova cabal, e não o 

fazendo, não há falar em invalidade do referido documento. Outrossim, a 

Lei 6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de juntada do Boletim de 

Ocorrência, prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante 

a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. Desta forma, 

afasto a preliminar. III – inépcia da inicial – fatos narrados não decorrem 

logicamente a conclusão dos fatos; Aponta a preliminar pelo fato de na 

inicial constar que o acidente teria ocorrido em 23/03/2017, enquanto que 

consta no relatório médico o acidente em 22/03/2017. Não merece guarida 

a preliminar, pois o relatório médico encontra-se preenchido com data de 

23/03/2017 (ID n. 9288731), ou seja, em consonância com o boletim de 

ocorrência. IV – Impugnação dos documentos juntados pela parte autora 

por divergência de assinaturas; Não há falar em divergência de 

assinaturas no documento de identidade e na procuração, guardando 

ambas similitudes. V - Carência da ação – ausência de pedido 

administrativo Sem delongas rejeito a preliminar aventada, ao passo que a 

parte autora notificou a ré extrajudicialmente por se recusar a receber o 

pedido administrativo, portanto, restando suprido a falta do requerimento 

administrativo. Nesse sentido: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – TENTATIVA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COM DOCUMENTOS – 

INÉRCIA – DETERMINAÇÃO DO JUÍZO “A QUO” PARA JUNTADA DE CÓPIA 

DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COM O INDEFERIMENTO OU O 

DECURSO DO PRAZO DE RESPOSTA – INADMISSIBILIDADE – 

DIFICULDADE EM PRODUZIR A PROVA – PEDIDO SEQUER 

PROTOCOLIZADO - INTERESSE DE AGIR – DEMONSTRADO – APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 5º, § 2º DA LEI N. 6.194/74 - DECISÃO REFORMADA - 

RECURSO PROVIDO. O requerimento administrativo prévio é condição 

essencial para buscar em juízo o recebimento do DPVAT (STJ – 3ª Turma 

– AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011). Se a seguradora se 

recusa em receber o pedido, deve ser admitido o meio encontrado pelo 

beneficiário (via AR) e reconhecido como válido o protocolo administrativo 

, estando satisfeito o interesse de agir, já que é manifesto o perigo de 

dano, consistente na inviabilidade de a parte pleitear a indenização 

devida.” (TJMT – Agravo de Instrumento n. 1009931-03.2018.8.11.0000 – 

Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/10/2018, Publicado no DJE 15/10/2018)” 

(N.U 1013150-24.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019) VI – 

Mérito Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa 

vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, 

fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, 

foram juntados no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento 

danoso e o laudo pericial. Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro 

DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 
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realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

anatômica e/ou funcional do membro superior/inferior o percentual 

incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da indenização – 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 

9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais). Considerando que o 

laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima é de 50% (cinquenta por cento), cujo percentual deverá ser 

calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais). Nesse passo, o montante indenizatório a 

ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da 

data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do 

evento danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro. 

Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma 

do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito em Regime de Exceção
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1025764-69.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

VALDEMIR JUNIO BARROS DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

ajuizada por Valdemir Junio Barros da Silva contra Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da diferença paga administrativamente. Para tanto, aduz a 

parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

16/01/2016, ocasionando invalidez permanente, tendo recebido 

administrativamente o valor de R$ 9.281,25 em 13/07/2017, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo a preliminar de 

ilegitimidade passiva e carência da ação em face do pagamento na via 

administrativa. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais 

por ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Audiência de 

conciliação, oportunidade em que foi realizada avaliação médica e 

apresentado laudo pericial, manifestando-se em seguida as partes. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 16/01/2016. Passo a análise das preliminares suscitadas. I- Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE 

COBRANÇA - SEGURO DPVAT – PRELIMINAR DE ILEGITMIDADE PASSIVA 

- REJEITADA - INDENIZAÇÃO POR MORTE – GENITORES DO DE CUJUS 

ÚNICOS HERDEIROS - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – 

PAGAMENTO INTEGRAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Rejeito 

a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente, eis que qualquer 

seguradora que opere no sistema DPVAT pode ser acionada para pagar o 

valor da indenização, nos termos do artigo 7º da Lei 6.194/74. 2. O 

conjunto probatório encartado ao feito demonstra de forma inequívoca que 

os genitores do de cujus são seus únicos herdeiros, portanto, fazem jus a 

indenização securitária. 3. Restando comprovado a morte do segurado em 

acidente automobilístico, é devida a indenização do seguro DPVAT nos 

termos da Lei nº 11.945/2009, que prevê o pagamento de 100% do valor 

da indenização. 4. Recurso conhecido e improvido. (N.U 

1001182-07.2017.8.11.0008, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/05/2019, Publicado no 

DJE 28/05/2019) Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II- Falta de 

interesse de agir – pagamento na via administrativa; Conquanto tenha sido 

realizado o pagamento em sede administrativa, tal fato por si só não torna 

a pretensão do autor carecedora das condições da ação por falta de 

interesse de agir, isso porque a pretensão também insurge sobre a 

avaliação feita pela seguradora que acarretou o pagamento parcial. Posto 

isso, rejeito a preliminar suscitada. III - Mérito Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados 

no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso e o laudo 

pericial. Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. O 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico emitido, foi conclusivo em afirmar que a 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do cotovelo 

Direito, membro superior esquerdo e membro inferior direito. Passo a 

análise individual de cada membro. Em relação ao membro superior 

esquerdo, da análise da tabela de percentuais, constata-se que para o 

caso de perda anatômica e/ou funcional do membro superior o percentual 

incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da indenização – 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 

9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais). Considerando que o 

laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima é de 50% (cinquenta por cento), cujo percentual deverá ser 

calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais). No tocante ao membro inferior direito, da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

anatômica e/ou funcional do membro inferior o percentual incidente é de 

70% (setenta por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 9.450,00 

(nove mil quatrocentos e cinquenta reais). Considerando que o laudo 

pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima é 

de 50% (cinquenta por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre 

o montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), 

encontra-se o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais). Por fim, referente a lesão no tornozelo, da análise da tabela de 

percentuais, constata-se que para o caso de perda anatômica e/ou 

funcional do tornozelo o percentual incidente é de 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais). Considerando que o laudo pericial 

acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 75% 

(setenta e cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

encontra-se o valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais 
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e vinte e cinco centavos). Da somatória total encontra-se a quantia de R$ 

11.981,25 (onze mil, novecentos e oitenta e um reais e vinte e cinco 

centavos). Sendo assim, verifico que o requerente, não obstante ter 

recebido administrativamente a verba indenizatória no valor de R$ 

9.281,25 (nove mil duzentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos) 

na data de 13/07/2017, deverá receber o remanescente diferencial de R$ 

2.700,00 (dois mil e setecentos reais). Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do pagamento na via administrativa. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a requerida ao 

pagamento de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir 

da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

pagamento parcial administrativo (13/07/2017). Condeno ainda a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 

85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito 

em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030894-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANDERSON BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1030894-69.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JANDERSON BARBOSA DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Janderson Barbosa da Silva contra Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de 

trânsito, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo preliminares de alteração do polo 

passivo e ausência do interesse de agir, que serão analisadas a seguir. 

No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de 

provas constitutivas do direito pretendido. Realização de avaliação médica 

(ID 21694915), sendo apresentado laudo pericial, manifestando-se em 

seguida as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada 

o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um 

acidente de trânsito. Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma 

vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do pólo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da falta de interesse de agir 

Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 

5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à 

espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por carência 

de ação. Ademais, não é necessário o esgotamento das vias 

administrativas para ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, 

afasto a preliminar ventilada. III - Da ausência do Laudo do IML Em sede de 

preliminar alegou a requerida a ausência de laudo do IML, pois a ausência 

desse documento demonstra falta de Nexo Causal entre os fatos 

alegados, verifico que não merece prosperar haja vista que é possível a 

comprovação do grau de lesão através de pericia médica, nesse sentido: 

J-MG - Apelação Cível AC 10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de 

publicação: 17/04/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO 

DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO 

DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - 

SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro 

documento médico para instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT , 

uma vez que é possível a comprovação do grau e da extensão das lesões 

durante a instrução processual. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. Passo à análise do mérito. III - Mérito Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados 

no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 

21694918) e o laudo pericial (ID 26464502). Certo o direito a indenização, 

passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a título de 

indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um dos OMBROS o 

percentual incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo 

da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de – R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima em seu ombro esquerdo é de 75% (setenta 

e cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante 

de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), encontra-se o 

valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso, 

uma vez que a indenização a ser paga considera o salário mínimo vigente 

à época do evento. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento do importe de 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo 

índice INPC a partir da data do sinistro. Condeno ainda a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) sobre o valor da condenação, na forma do 

artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá 

– MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021728-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

SANDRO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021728-81.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

SANDRO FERREIRA DE SOUZA, SANDRO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR 

REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Trata-se de Ação 

de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Sandro Ferreira de Souza 

contra Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 27/05/2017, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva e 

falta de interesse processual por ausência de requerimento administrativo. 

No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de 

provas constitutivas do direito pretendido. Audiência de conciliação, 

oportunidade em que foi realizada avaliação médica e apresentado laudo 

pericial, manifestando-se em seguida as partes. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 27/05/2017. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida uma vez que qualquer seguradora 

pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da indenização 

decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto 

jurisprudencial: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

DPVAT – PRELIMINAR DE ILEGITMIDADE PASSIVA - REJEITADA - 

INDENIZAÇÃO POR MORTE – GENITORES DO DE CUJUS ÚNICOS 

HERDEIROS - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – PAGAMENTO 

INTEGRAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Rejeito a preliminar 

de ilegitimidade passiva da recorrente, eis que qualquer seguradora que 

opere no sistema DPVAT pode ser acionada para pagar o valor da 

indenização, nos termos do artigo 7º da Lei 6.194/74. 2. O conjunto 

probatório encartado ao feito demonstra de forma inequívoca que os 

genitores do de cujus são seus únicos herdeiros, portanto, fazem jus a 

indenização securitária. 3. Restando comprovado a morte do segurado em 

acidente automobilístico, é devida a indenização do seguro DPVAT nos 

termos da Lei nº 11.945/2009, que prevê o pagamento de 100% do valor 

da indenização. 4. Recurso conhecido e improvido. (N.U 

1001182-07.2017.8.11.0008, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/05/2019, Publicado no 

DJE 28/05/2019) Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II- Falta de 

interesse de agir – ausência de requerimento administrativo. Sem delongas 

rejeito a preliminar aventada, ao passo que a parte autora notificou a ré 

extrajudicialmente por se recusar a receber o pedido administrativo, 

portanto, restando suprido a falta do requerimento administrativo. Nesse 

sentido: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – TENTATIVA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COM DOCUMENTOS – INÉRCIA – 

DETERMINAÇÃO DO JUÍZO “A QUO” PARA JUNTADA DE CÓPIA DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COM O INDEFERIMENTO OU O 

DECURSO DO PRAZO DE RESPOSTA – INADMISSIBILIDADE – 

DIFICULDADE EM PRODUZIR A PROVA – PEDIDO SEQUER 

PROTOCOLIZADO - INTERESSE DE AGIR – DEMONSTRADO – APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 5º, § 2º DA LEI N. 6.194/74 - DECISÃO REFORMADA - 

RECURSO PROVIDO. O requerimento administrativo prévio é condição 

essencial para buscar em juízo o recebimento do DPVAT (STJ – 3ª Turma 

– AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011). Se a seguradora se 

recusa em receber o pedido, deve ser admitido o meio encontrado pelo 

beneficiário (via AR) e reconhecido como válido o protocolo administrativo 

, estando satisfeito o interesse de agir, já que é manifesto o perigo de 

dano, consistente na inviabilidade de a parte pleitear a indenização 

devida.” (TJMT – Agravo de Instrumento n. 1009931-03.2018.8.11.0000 – 

Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/10/2018, Publicado no DJE 15/10/2018)” 

(N.U 1013150-24.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019) A 

míngua de mais preliminares passo ao exame do mérito. III – Mérito Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram 

juntados no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso e 

o laudo pericial. Certo o direito a indenização, passo a análise de sua 

fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT 

deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

anatômica e/ou funcional do pé o percentual incidente é de 50% 

(cinquenta por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 6.750,00 (seis 

mil setecentos e cinquenta reais). Considerando que o laudo pericial 

acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 25% 

(vinte e cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), 

encontra-se o valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago 

deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 1.687,50 

(mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de 

seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês 

a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da 

data do sinistro. Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 

1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027938-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN SOARES DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1027938-51.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JONATHAN SOARES DE AMORIM REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Jonathan Soares de Amorim contra Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para 

tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 16/06/2017, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo a preliminar de 

ilegitimidade passiva; falta de interesse processual por ausência de 

requerimento administrativo e boletim de ocorrência sem validade. No 
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mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de 

provas constitutivas do direito pretendido. Audiência de conciliação, 

oportunidade em que foi realizada avaliação médica e apresentado laudo 

pericial, manifestando-se em seguida as partes. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 16/06/2017. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida uma vez que qualquer seguradora 

pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da indenização 

decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto 

jurisprudencial: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

DPVAT – PRELIMINAR DE ILEGITMIDADE PASSIVA - REJEITADA - 

INDENIZAÇÃO POR MORTE – GENITORES DO DE CUJUS ÚNICOS 

HERDEIROS - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – PAGAMENTO 

INTEGRAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Rejeito a preliminar 

de ilegitimidade passiva da recorrente, eis que qualquer seguradora que 

opere no sistema DPVAT pode ser acionada para pagar o valor da 

indenização, nos termos do artigo 7º da Lei 6.194/74. 2. O conjunto 

probatório encartado ao feito demonstra de forma inequívoca que os 

genitores do de cujus são seus únicos herdeiros, portanto, fazem jus a 

indenização securitária. 3. Restando comprovado a morte do segurado em 

acidente automobilístico, é devida a indenização do seguro DPVAT nos 

termos da Lei nº 11.945/2009, que prevê o pagamento de 100% do valor 

da indenização. 4. Recurso conhecido e improvido. (N.U 

1001182-07.2017.8.11.0008, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/05/2019, Publicado no 

DJE 28/05/2019) Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II- Falta de 

interesse de agir – ausência de requerimento administrativo. Sem delongas 

rejeito a preliminar aventada, ao passo que a parte autora notificou a ré 

extrajudicialmente por se recusar a receber o pedido administrativo, 

portanto, restando suprido a falta do requerimento administrativo. Nesse 

sentido: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – TENTATIVA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COM DOCUMENTOS – INÉRCIA – 

DETERMINAÇÃO DO JUÍZO “A QUO” PARA JUNTADA DE CÓPIA DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COM O INDEFERIMENTO OU O 

DECURSO DO PRAZO DE RESPOSTA – INADMISSIBILIDADE – 

DIFICULDADE EM PRODUZIR A PROVA – PEDIDO SEQUER 

PROTOCOLIZADO - INTERESSE DE AGIR – DEMONSTRADO – APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 5º, § 2º DA LEI N. 6.194/74 - DECISÃO REFORMADA - 

RECURSO PROVIDO. O requerimento administrativo prévio é condição 

essencial para buscar em juízo o recebimento do DPVAT (STJ – 3ª Turma 

– AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011). Se a seguradora se 

recusa em receber o pedido, deve ser admitido o meio encontrado pelo 

beneficiário (via AR) e reconhecido como válido o protocolo administrativo 

, estando satisfeito o interesse de agir, já que é manifesto o perigo de 

dano, consistente na inviabilidade de a parte pleitear a indenização 

devida.” (TJMT – Agravo de Instrumento n. 1009931-03.2018.8.11.0000 – 

Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/10/2018, Publicado no DJE 15/10/2018)” 

(N.U 1013150-24.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019) III - 

Carência de Ação – Boletim de Ocorrência sem validade No que tange à 

preliminar arguida referente a não validade do Boletim de Ocorrência 

acostado nos autos, temos que como todo e qualquer documento público, 

o boletim goza de presunção de veracidade e legitimidade. Destarte, 

compete à parte requerida desconstituir tal presunção, mediante prova 

cabal, e não o fazendo, não há falar em invalidade do referido documento. 

Outrossim, a Lei 6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de juntada do 

Boletim de Ocorrência, prescrevendo apenas que a indenização será 

paga mediante a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. 

Desta forma, afasto a preliminar. IV - Da ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo - 

comprovante de endereço em nome de terceiros Em que pese o 

comprovante de endereço esteja em nome de terceiro, esse fato por si só 

não torna o processo inválido ou irregular, porquanto é comum que a 

pessoa não possua comprovante de endereço em seu nome, mormente 

por ser locatário ou residir com algum familiar, de modo que, não havendo 

nada que prove ao contrário, o documento jungido aos autos referente ao 

domicílio do requerente goza de veracidade. Demais disso, em ação de 

cobrança objetivando indenização decorrente de seguro obrigatório 

(DPVAT), constitui faculdade do autor escolher entre os seguintes foros 

para ajuizamento da ação: o do local do acidente ou o do seu domicílio 

(parágrafo único do art. 100 do Código de Processo Civil), bem como, 

ainda, o do domicílio do réu (art. 94 do mesmo diploma). (Tese julgada sob 

o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 606) Por esses motivos, afasto a 

preliminar ventilada. V – Mérito Da documentação que acompanha a inicial, 

verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas 

ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso e o laudo pericial. Certo o direito 

a indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico emitido, foi conclusivo 

em afirmar que a autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta 

do membro inferior esquerdo e ombro esquerdo. Passo a análise individual 

de cada membro. No que tange a lesão no membro inferior esquerdo, da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

completa da mobilidade de “um dos membros superiores/inferiores”, o 

percentual incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da 

indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima é de 25% (vinte e cinco por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 (nove 

mil quatrocentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 2.362,50 

(dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). No 

tocante ao ombro esquerdo, da análise da tabela de percentuais, 

constata-se que para o caso de perda completa da mobilidade de “um dos 

ombros”, o percentual incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

que resulta a quantia de – R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais). Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o 

grau da invalidez que acomete a vítima é de 50% (cinquenta por cento), 

cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 3.375,00 

(três mil trezentos e setenta e cinco reais), encontra-se o valor de R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

Assim, o somatório dos valores supracitados a ser indenizado perfaz a 

quantia total de R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida ao pagamento de R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais), a 

título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice 

INPC a partir da data do sinistro. Condeno ainda a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §§ 2º e 8º, do 

CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito em Regime de 

Exceção
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018938-27.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JUCILEIA MORAES PEREIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Jucileia Moraes Pereira contra Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para 

tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 03/07/2017, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo a preliminar de 

ilegitimidade passiva e ausência de requerimento administrativo. No mérito, 

pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Audiência de conciliação, oportunidade 

em que foi realizada avaliação médica e apresentado laudo pericial, 

manifestando-se em seguida as partes. Vieram-me os autos conclusos. É 

o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de 

que sofreu um acidente de trânsito na data de 03/07/2017. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida uma vez que qualquer seguradora pertencente ao 

consórcio responde pelo pagamento da indenização decorrente do Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto jurisprudencial: RECURSO 

INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – PRELIMINAR DE 

ILEGITMIDADE PASSIVA - REJEITADA - INDENIZAÇÃO POR MORTE – 

GENITORES DO DE CUJUS ÚNICOS HERDEIROS - INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA DEVIDA – PAGAMENTO INTEGRAL - RECURSO CONHECIDO 

E IMPROVIDO. 1. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente, 

eis que qualquer seguradora que opere no sistema DPVAT pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização, nos termos do artigo 7º da 

Lei 6.194/74. 2. O conjunto probatório encartado ao feito demonstra de 

forma inequívoca que os genitores do de cujus são seus únicos herdeiros, 

portanto, fazem jus a indenização securitária. 3. Restando comprovado a 

morte do segurado em acidente automobilístico, é devida a indenização do 

seguro DPVAT nos termos da Lei nº 11.945/2009, que prevê o pagamento 

de 100% do valor da indenização. 4. Recurso conhecido e improvido. (N.U 

1001182-07.2017.8.11.0008, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/05/2019, Publicado no 

DJE 28/05/2019) Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Carência da 

ação - Falta de requerimento administrativo; Sem delongas rejeito a 

preliminar aventada, pois o protocolo do pedido administrativo foi 

colacionado junto a inicial, cumprindo os requisitos exigidos. Nesse 

sentido: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – TENTATIVA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COM DOCUMENTOS – INÉRCIA – 

DETERMINAÇÃO DO JUÍZO “A QUO” PARA JUNTADA DE CÓPIA DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COM O INDEFERIMENTO OU O 

DECURSO DO PRAZO DE RESPOSTA – INADMISSIBILIDADE – 

DIFICULDADE EM PRODUZIR A PROVA – PEDIDO SEQUER 

PROTOCOLIZADO - INTERESSE DE AGIR – DEMONSTRADO – APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 5º, § 2º DA LEI N. 6.194/74 - DECISÃO REFORMADA - 

RECURSO PROVIDO. O requerimento administrativo prévio é condição 

essencial para buscar em juízo o recebimento do DPVAT (STJ – 3ª Turma 

– AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011). Se a seguradora se 

recusa em receber o pedido, deve ser admitido o meio encontrado pelo 

beneficiário (via AR) e reconhecido como válido o protocolo administrativo 

, estando satisfeito o interesse de agir, já que é manifesto o perigo de 

dano, consistente na inviabilidade de a parte pleitear a indenização 

devida.” (TJMT – Agravo de Instrumento n. 1009931-03.2018.8.11.0000 – 

Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/10/2018, Publicado no DJE 15/10/2018)” 

(N.U 1013150-24.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019) III – 

Mérito Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa 

vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, 

fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, 

foram juntados no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento 

danoso e o laudo pericial. Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro 

DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

anatômica e/ou funcional do ombro o percentual incidente é de 25% (vinte 

e cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais). Considerando que o laudo pericial 

acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 50% 

(cinquenta por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

encontra-se o valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago 

deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso. Por fim, no que tange aos alegados danos morais sofridos pela 

parte autora tenho que não merece prosperar, visto que se trata de mero 

aborrecimento não indenizável. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a requerida ao 

pagamento de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção 

monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro. Condeno ainda a 

parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 

85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito 

em Regime de Exceção
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020991-78.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: LUIS CARLOS SAVIAN DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Trata-se de Ação Ordinária que move LUIS CARLOS SAVIAN 

DOS SANTOS em face de BANCO BRADESCO Alega a parte autora que 

foi surpreendida ao ver seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes 

referente a um valor lançado pela ré, de R$ 154,88 (cento e cinquenta e 

quatro reais e oitenta e oito centavos) Argumenta que não possui qualquer 

débito com a parte requerida, de modo que a inserção do nome nos 

serviços de proteção ao crédito é indevida. Requer, por sua vez, a 

concessão da liminar para que a requerida proceda com a exclusão de 

seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e, no mérito, a procedência 

do pedido para declarar inexistente o débito, bem como a condenação da 

requerida em danos morais. Junto à inicial vieram os documentos. Liminar 
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concedida ( id 9060275). Citada, a requerida ofertou contestação ( id 

996882), pugnando pela improcedência do pedido inicial ao argumento de 

existência de débito regular, sendo que a inscrição do nome advém do 

exercício regular de direito. Ainda, pediu pela condenação da parte autora 

em litigância de má- fé. A parte autora não apresentou impugnação à 

contestação. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Atento aos princípios da economia e celeridade 

processual, conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente o 

mérito, nos termos do artigo 355, I do Código de Processo Civil. Inexistindo 

preliminares pendentes de análise, passo ao exame da matéria de fundo. 

Objetiva a parte autora indenização por danos morais sofridos em 

decorrência de inserção indevida de seu nome no cadastro de 

inadimplentes. Sem maiores delongas, tenho que a pretensão autoral não 

merece guarida. Verifico no presente caso que cabia à parte reclamada 

impugnar especificamente os pontos aduzidos na inicial e apresentar 

documentos comprovando a legalidade dos débitos, o que o fez, conforme 

se verifica nos documentos acostados à contestação ( id 9968905), onde 

apresentou a proposta de termo de abertura de conta e termo de adesão 

para aquisição de produtos e serviços devidamente assinados pela parte 

autora. A semelhança entre as assinaturas é verificada a olho nu, 

notadamente em relação àquela lançada nos documentos pessoais 

juntados pela parte autora, o que pressupõe ter sido realizada pela mesma 

pessoa, sem necessidade de perícia. Assim, restou comprovada a 

existência da relação jurídica entre as partes e que, de fato, a parte autora 

contratou os serviços da parte reclamada. Como corolário lógico, não há 

falar em negativação indevida, tampouco em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte 

Reclamada. A respeito da temática, colaciono os seguintes julgados: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE 

INDÉBITO C/C AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA 

DE CONTRATAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS 

FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA 

DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. Nos termos do art. 

1.010, II, do CPC, e por força do princípio da dialeticidade, a apelante deve 

necessariamente expor, em sua petição recursal, os motivos com que 

impugna os fundamentos contidos na sentença. Sem as razões do 

inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. Caso concreto em que 

a inconformidade da autora se ressente de regularidade formal, na medida 

em que deixou a recorrente de contrapor, fundamentadamente, as razões 

de decidir contidas na sentença que julgou improcedente o pedido porque 

embora não haja contrato escrito nas pactuações de telefonia fixa, a ré se 

desincumbiu do ônus probatório, uma vez que acostou a fatura que 

originou o débito e as informações de cadastro do sistema, cujos 

endereços de remessa são os mesmos indicados na peça proemial. 

Descumprimento do art. 1.010, II, do Novo Código de Processo Civil. 

Recurso não conhecido. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (Apelação Cível 

Nº 70079152278, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 28/11/2018) RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. TELEFONIA FIXA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO. RÉ QUE ANEXOU FATURAS REFERENTES AOS 

SERVIÇOS PRESTADOS. TELEFÔNICA QUE É SUCESSORA DA GVT. 

ENDEREÇO CONSTANTE NOS DOCUMENTOS QUE É O MESMO DO 

INFORMADO NA EXORDIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71008030421, Quarta Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf 

Gomes da Silva, Julgado em 30/11/2018) Por fim, INDEFIRO o pedido de 

condenação da parte autora em litigância de má-fé por ausência dos 

requisitos legais. O direito de ação encontra-se previsto na Carta Magna e 

a simples improcedência da demanda não leva, por si só, a conclusão pela 

litigância de má-fé. Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos 

na inicial. REVOGO a liminar concedida no id 9060275. Condeno a parte 

requerente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, 

com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC. Contudo, face ao deferimento de 

gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a 

exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver 

modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) 

anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC. 

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020828-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA RAMOS DA SILVA DEOTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020828-98.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA DE FATIMA RAMOS DA SILVA DEOTI REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT ajuizada por Maria de Fátima Ramos da Silva Deoti contra Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 05/05/2017, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva; boletim de ocorrência 

produzido de forma unilateral; comprovante de endereço em nome de 

terceiros; e falta de interesse processual por ausência de requerimento 

administrativo. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais 

por ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Audiência de 

conciliação, oportunidade em que foi realizada avaliação médica e 

apresentado laudo pericial, manifestando-se em seguida as partes. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 05/05/2017. Passo a análise das preliminares suscitadas. I- Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE 

COBRANÇA - SEGURO DPVAT – PRELIMINAR DE ILEGITMIDADE PASSIVA 

- REJEITADA - INDENIZAÇÃO POR MORTE – GENITORES DO DE CUJUS 

ÚNICOS HERDEIROS - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – 

PAGAMENTO INTEGRAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Rejeito 

a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente, eis que qualquer 

seguradora que opere no sistema DPVAT pode ser acionada para pagar o 

valor da indenização, nos termos do artigo 7º da Lei 6.194/74. 2. O 

conjunto probatório encartado ao feito demonstra de forma inequívoca que 

os genitores do de cujus são seus únicos herdeiros, portanto, fazem jus a 

indenização securitária. 3. Restando comprovado a morte do segurado em 

acidente automobilístico, é devida a indenização do seguro DPVAT nos 

termos da Lei nº 11.945/2009, que prevê o pagamento de 100% do valor 

da indenização. 4. Recurso conhecido e improvido. (N.U 

1001182-07.2017.8.11.0008, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/05/2019, Publicado no 

DJE 28/05/2019) Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II- Carência de 

Ação – Boletim de Ocorrência sem validade No que tange à preliminar 

arguida referente a não validade do Boletim de Ocorrência acostado nos 

autos, temos que como todo e qualquer documento público, o boletim goza 

de presunção de veracidade e legitimidade. Destarte, compete à parte 

requerida desconstituir tal presunção, mediante prova cabal, e não o 

fazendo, não há falar em invalidade do referido documento. Outrossim, a 

Lei 6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de juntada do Boletim de 

Ocorrência, prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante 

a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. Desta forma, 

afasto a preliminar. III – Da ausência de pressuposto de constituição e de 
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desenvolvimento válido e regular do processo - comprovante de endereço 

em nome de terceiros Em que pese o comprovante de endereço esteja em 

nome de terceiro, esse fato por si só não torna o processo inválido ou 

irregular, porquanto é comum que a pessoa não possua comprovante de 

endereço em seu nome, mormente por ser locatário ou residir com algum 

familiar, de modo que, não havendo nada que prove ao contrário, o 

documento jungido aos autos referente ao domicílio do requerente goza de 

veracidade. Demais disso, em ação de cobrança objetivando indenização 

decorrente de seguro obrigatório (DPVAT), constitui faculdade do autor 

escolher entre os seguintes foros para ajuizamento da ação: o do local do 

acidente ou o do seu domicílio (parágrafo único do art. 100 do Código de 

Processo Civil), bem como, ainda, o do domicílio do réu (art. 94 do mesmo 

diploma). (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 606) Por 

esses motivos, afasto a preliminar ventilada. IV – Impugnação dos 

documentos juntados pela parte autora por divergência de assinaturas; 

Apesar da divergência de assinaturas no documento de identidade e da 

procuração, veja-se que a parte autora compareceu pessoalmente para 

realização da perícia munida de seu documento pessoal, portanto, 

restando afastada qualquer cogitação de fraude. V - Carência da ação – 

ausência de pedido administrativo Sem delongas rejeito a preliminar 

aventada, pois o protocolo do pedido administrativo foi colacionado junto a 

inicial, cumprindo os requisitos exigidos. Nesse sentido: EMENTA 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – TENTATIVA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO COM DOCUMENTOS – INÉRCIA – DETERMINAÇÃO DO 

JUÍZO “A QUO” PARA JUNTADA DE CÓPIA DO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO COM O INDEFERIMENTO OU O DECURSO DO PRAZO DE 

RESPOSTA – INADMISSIBILIDADE – DIFICULDADE EM PRODUZIR A PROVA 

– PEDIDO SEQUER PROTOCOLIZADO - INTERESSE DE AGIR – 

DEMONSTRADO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 5º, § 2º DA LEI N. 6.194/74 - 

DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O requerimento 

administrativo prévio é condição essencial para buscar em juízo o 

recebimento do DPVAT (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – 

Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 

08/08/2011). Se a seguradora se recusa em receber o pedido, deve ser 

admitido o meio encontrado pelo beneficiário (via AR) e reconhecido como 

válido o protocolo administrativo , estando satisfeito o interesse de agir, já 

que é manifesto o perigo de dano, consistente na inviabilidade de a parte 

pleitear a indenização devida.” (TJMT – Agravo de Instrumento n. 

1009931-03.2018.8.11.0000 – Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/10/2018, 

Publicado no DJE 15/10/2018)” (N.U 1013150-24.2018.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO 

BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 

12/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019) VI – Mérito Da documentação 

que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados 

no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso e o laudo 

pericial. Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. O 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

anatômica e/ou funcional do membro superior/inferior o percentual 

incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da indenização – 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 

9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais). Considerando que o 

laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima é de 50% (cinquenta por cento), cujo percentual deverá ser 

calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais). Nesse passo, o montante indenizatório a 

ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da 

data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do 

evento danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro. 

Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma 

do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001767-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANUSA SELK TEIXEIRA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGUES FERNANDEZ OAB - SP155897 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DESCONHECIDO (REU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo nº 1001767-23.2018.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

ação consignatória de pagamento, movida por VANUZA SELK TEIXEIRA 

SANTOS em desfavor de DESCONHECIDO. Foi deferida a tutela provisória 

de urgência (ID. 11767638), e concedido o prazo de 05 (cinco) dias a 

parte autora efetuar o depósito, sob pena de extinção. Considerando que 

decorreu o prazo sem a comprovação de depósito judicial pela parte 

autora (ID. 12689360), conforme disposto no artigo 542, parágrafo único, 

do Código de Processo Civil. Conforme jurisprudência: 25183411 - AÇÃO 

DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. AUSÊNCIA DO DEPÓSITO. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. A ausência do 

depósito judicial da quantia reputada devida na ação de consignação em 

pagamento gera a extinção do processo sem resolução do mérito, por 

ausência de elemento essencial à sua constituição, nos termos do art. 

485, inciso IV, do CPC. (TRT 7ª R.; ROT 0000073-40.2019.5.07.0016; 

Terceira Turma; Relª Desª Maria José Girão; DEJTCE 14/04/2020; Pág. 

1063) Desta feita, com fulcro no art. 485, inciso IV, do CPC, julgo EXTINTO 

o processo sem resolução do mérito. Revogo a tutela antecipada 

concedida no id. n. 11767638. Custas pela autora. Todavia, fica a 

exigibilidade suspensa, em razão da gratuidade judiciária deferida (ID. 

11767638) Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de abril de 2020 Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021694-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIONEI RODRIGUES VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Processo nº 1021694-09.2017.8.11.0041 Sentença Em regime de 

exceção. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT 

ajuizada por Marcionei Rodrigues Vieira contra Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, com o escopo de receber indenização advinda de seguro 

obrigatório DPVAT decorrente de acidente de trânsito. Para tanto, aduz a 

parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

20/05/2017, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos (id. 8856142 - 

Pág. 1/id. 8856202 - Pág. 4). Despacho determinando a comprovação de 

hipossuficiência (id. 9050259 - Pág. 1) Parte reclamante dá cumprimento 

ao ato judicial (id. 10459354 - Pág. 1/ 10623957 - Pág. 1). Despacho inicial 

(id. 11768049 - Pág. 1) A parte requerida apresentou contestação 
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arguindo preliminares de alteração do polo passivo, falta de interesse 

processual - necessidade de realização de pedido administrativo -, do 

requerimento administrativo, comprovante de endereço em nome de 

terceiro, que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas 

do direito pretendido (id. 13372097 - Pág. 1/id. 13372097 - Pág. 31), 

acompanhado de documentos (id. 13372098 - Pág. 1/id. 13372122 - Pág. 

12). Termo de sessão de conciliação (id. 13444991 - Pág. 1). Laudo 

pericial confeccionado em audiência de conciliação (id. 13444991 - Pág. 

2/3), bem como Laudo pericial do assistente da ré (id. 13444991 - Pág. 

4/5). Impugnação à contestação juntada no id. 15664252 - Pág. 1/id. 

15664252 - Pág. 32. Despacho determinando a intimação das partes, para, 

querendo, manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias do teor do laudo 

pericial (id. 16200816 - Pág. 1). As partes, intimadas, manifestaram do teor 

exarado nos laudos periciais colacionados aos autos (id. 16339694 - Pág. 

1/ id. 16339699 - Pág. 1 e id. 16632225 - Pág. 1/id. 16632225 - Pág. 3). 

Pedido de habilitação de advogados formulado pela ré (id. 24701170 - Pág. 

1/id. 24701175 - Pág. 1). Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada 

o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um 

acidente de trânsito na data de 20/05/2017. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da falta de interesse de agir e 

do requerimento administrativo Em sede preliminar, a requerida suscitou 

falta de interesse de agir em face de não esgotamento das vias 

administrativas, o que não merece prosperar. Diante do princípio 

constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da 

Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se 

cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é 

necessário o esgotamento das vias administrativas para ingressar com 

demanda judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Da 

irregularidade do comprovante de endereço em nome de terceiro. Em que 

pese o comprovante de endereço esteja em nome de terceiro, esse fato 

por si só não torna o processo inválido ou irregular, porquanto é comum 

que a pessoa não possua comprovante de endereço em seu nome, 

mormente por ser locatário ou residir com algum familiar, de modo que, não 

havendo nada que prove ao contrário, o documento jungido aos autos 

referente ao domicílio do requerente goza de veracidade. Por esses 

motivos, afasto a preliminar. Passo à análise do mérito. IV - Mérito Dê 

proemio, passo a dirimir duas questões deduzidas pela ré. A uma, 

substituição de documento do autor por divergência de assinatura. A 

duas, ausência de pagamento do seguro DPVAT da moto conduzida pelo 

autor proprietário/vítima. Em relação a assinatura do Requerente não vejo 

necessidade de substituição de documento, além do mais mostra-se que o 

próprio Requerente tem ciência da ação e de todos os atos processuais e 

documentos a ela carreados, inclusive, se fez presente quando da 

avaliação médica. No que tange a falta de pagamento do prêmio do Seguro 

DPVAT, também não assiste razão; isso porque, conquanto a vítima 

(proprietário do veículo envolvido no acidente) esteja inadimplente com o 

pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT no momento do 

acidente, tal fato não é motivo para recusa do pagamento da indenização. 

Esse entendimento se encontra sedimentando pelo verbete de Súmula 257 

do Superior Tribunal de Justiça, que diz, “in verbis”: “A falta de pagamento 

do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a 

recusa do pagamento da indenização”. Neste mesmo sentido é o 

entendimento deste sodalício: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE COBRANÇA – DPVAT – RECUSA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO 

POR ATRASO NO PAGAMENTO DO SEGURO – IMPOSSIBILIDADE – 

SÚMULA Nº 257 DO STJ – VERBA HONORÁRIA – MANUTENÇÃO – 

OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DO § 3º DO ART. 20 DO CPC 

– PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO.Nos termos da Súmula nº 257 do STJ, “A falta de 

pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para 

a recusa do pagamento da indenização.” (...). (Ap 102706/2015, DES. 

DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, 

Publicado no DJE 14/10/2015) “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO 

PRÊMIO DO SEGURO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 257, STJ - VÍTIMA 

PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - IRRELEVÂNCIA - INVALIDEZ PARCIAL 

PERMAMENTE - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA - INOCORRÊNCIA - COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - AFASTADA - CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA 

SEGURADORA PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - FIXAÇÃO DA VERBA 

HONORÁRIA - SENTENÇA OMISSA - ART. 20, §3º, DO CPC/73 - 

DESPROVIDO O APELO DA SEGURADORA E PROVIDO O RECURSO 

ADESIVO DO AUTOR."A falta de pagamento do prêmio do seguro 

obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização." (Súmula 257, STJ) O fato de o proprietário do veículo ser a 

vítima, não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não 

inviabiliza o pagamento, porquanto a norma do caput doartigo 7º, da Lei nº 

6.194/74, que rege o seguro obrigatório DPVAT, refere-se à pessoa 

vitimada.(....)”. (Ap 95358/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 

26/08/2016) Logo, a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório 

DPVAT, não impede o recebimento da indenização referente aos danos 

pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, sem as 

deduzes alegadas. Superada essa fase, passo a analisar as demais 

questões. Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a 

pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro 

obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. 

Indiscutivelmente, foram juntados no feito o Boletim de Ocorrência (id. 

8856202 - Pág. 1/2), Boletim de Atendimento (id. 8856202 - Pág. 3), Ficha 

de Encaminhamento (id. 8856202 - Pág. 4) evidenciando o evento danoso, 

bem como laudos periciais (id. 13444991 - Pág. 2/3 e id. 13444991 - Pág. 

4/5). Portanto, certo o direito a indenização, passo a análise de sua 

fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT 

deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

da mobilidade de um dos TORNOZELOS o percentual incidente é de 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 3.375,00 (três 

mil trezentos e setenta e cinco reais). Considerando que os laudos 

periciais acostados consignam que o grau da invalidez que acomete a 

vítima em seu tornozelo esquerdo é de 50% (cinquenta por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais), encontra-se o valor de R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071822/4/2020 Página 220 de 758



requerida ao pagamento do importe R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido 

de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e 

correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro. Condeno 

ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma 

do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá 

– MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito, em regime de exceção.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018894-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CASSIO OLIVEIRA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018894-08.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JEAN CASSIO OLIVEIRA DA COSTA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

ajuizada por Jean Cassio Oliveira da Costa contra Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 11/03/2017, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva, ausência de documentos 

indispensáveis e falta de interesse processual por ausência de 

requerimento administrativo. No mérito, pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido. 

Audiência de conciliação, oportunidade em que foi realizada avaliação 

médica e apresentado laudo pericial, manifestando-se em seguida as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 11/03/2017. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da seguradora Com 

relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não merece guarida 

uma vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde 

pelo pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. 

Nesse sentido, eis o aresto jurisprudencial: RECURSO INOMINADO – 

AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – PRELIMINAR DE ILEGITMIDADE 

PASSIVA - REJEITADA - INDENIZAÇÃO POR MORTE – GENITORES DO DE 

CUJUS ÚNICOS HERDEIROS - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – 

PAGAMENTO INTEGRAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Rejeito 

a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente, eis que qualquer 

seguradora que opere no sistema DPVAT pode ser acionada para pagar o 

valor da indenização, nos termos do artigo 7º da Lei 6.194/74. 2. O 

conjunto probatório encartado ao feito demonstra de forma inequívoca que 

os genitores do de cujus são seus únicos herdeiros, portanto, fazem jus a 

indenização securitária. 3. Restando comprovado a morte do segurado em 

acidente automobilístico, é devida a indenização do seguro DPVAT nos 

termos da Lei nº 11.945/2009, que prevê o pagamento de 100% do valor 

da indenização. 4. Recurso conhecido e improvido. (N.U 

1001182-07.2017.8.11.0008, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/05/2019, Publicado no 

DJE 28/05/2019) Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II- Inépcia da 

inicial – ausência de documentos indispensáveis. Diferente do alegado 

pela ré, denota-se da inicial que a parte autora trouxe todos os 

documentos necessários para o desate da questão (boletim de 

ocorrência, documentos pessoais, comprovante de residência, etc), razão 

pela qual afasto a preliminar. III- Carência da ação - Falta de requerimento 

administrativo; Sem delongas rejeito a preliminar aventada, pois o protocolo 

do pedido administrativo foi colacionado junto a inicial, cumprindo os 

requisitos exigidos. Nesse sentido: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – TENTATIVA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COM DOCUMENTOS – 

INÉRCIA – DETERMINAÇÃO DO JUÍZO “A QUO” PARA JUNTADA DE CÓPIA 

DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COM O INDEFERIMENTO OU O 

DECURSO DO PRAZO DE RESPOSTA – INADMISSIBILIDADE – 

DIFICULDADE EM PRODUZIR A PROVA – PEDIDO SEQUER 

PROTOCOLIZADO - INTERESSE DE AGIR – DEMONSTRADO – APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 5º, § 2º DA LEI N. 6.194/74 - DECISÃO REFORMADA - 

RECURSO PROVIDO. O requerimento administrativo prévio é condição 

essencial para buscar em juízo o recebimento do DPVAT (STJ – 3ª Turma 

– AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011). Se a seguradora se 

recusa em receber o pedido, deve ser admitido o meio encontrado pelo 

beneficiário (via AR) e reconhecido como válido o protocolo administrativo 

, estando satisfeito o interesse de agir, já que é manifesto o perigo de 

dano, consistente na inviabilidade de a parte pleitear a indenização 

devida.” (TJMT – Agravo de Instrumento n. 1009931-03.2018.8.11.0000 – 

Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/10/2018, Publicado no DJE 15/10/2018)” 

(N.U 1013150-24.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019) IV – 

Mérito Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa 

vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, 

fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, 

foram juntados no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento 

danoso e o laudo pericial. Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro 

DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

anatômica e/ou funcional do pé o percentual incidente é de 50% 

(cinquenta por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 6.750,00 (seis 

mil setecentos e cinquenta reais). Considerando que o laudo pericial 

acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 75% 

(setenta e cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), 

encontra-se o valor de R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago 

deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.062,50 

(cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir 

da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro. Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais), na forma do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em 

julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001771-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANUSA SELK TEIXEIRA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGUES FERNANDEZ OAB - SP155897 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOMES COMERCIO E SERVIOS DE PNEUS LTDA - ME (REU)
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Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo nº 1001771-60.2018.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

ação consignatória de pagamento, movida por VANUZA SELK TEIXEIRA 

SANTOS em desfavor de GOMES COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS 

LTDA - ME. Foi deferida a tutela provisória de urgência (ID. 11767282), e 

concedido o prazo de 05 (cinco) dias a parte autora efetuar o depósito, 

sob pena de extinção. Considerando que decorreu o prazo sem a 

comprovação de depósito judicial pela parte autora (ID. 12780650), 

conforme disposto no artigo 542, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil. Conforme jurisprudência: 25183411 - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO. AUSÊNCIA DO DEPÓSITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. A ausência do depósito judicial da quantia 

reputada devida na ação de consignação em pagamento gera a extinção 

do processo sem resolução do mérito, por ausência de elemento essencial 

à sua constituição, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC. (TRT 7ª R.; 

ROT 0000073-40.2019.5.07.0016; Terceira Turma; Relª Desª Maria José 

Girão; DEJTCE 14/04/2020; Pág. 1063) Desta feita, com fulcro no art. 485, 

inciso IV, do CPC, julgo EXTINTO o processo sem resolução do mérito. 

Revogo a liminar concedida no id. 11767282. Custas pela autora. Todavia, 

fica a exigibilidade suspensa, em razão da gratuidade judiciária deferida 

(ID. 11767638) Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de abril de 2020 Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001776-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANUSA SELK TEIXEIRA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGUES FERNANDEZ OAB - SP155897 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO MARCIO PINTO NASCIMENTO (REU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo nº 1001776-82.2018.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

ação consignatória de pagamento, movida por VANUZA SELK TEIXEIRA 

SANTOS em desfavor de MARIO MARCIO PINTO NASCIMENTO. Foi 

deferida a tutela provisória de urgência (ID. 11766546), e concedido o 

prazo de 05 (cinco) dias a parte autora efetuar o depósito, sob pena de 

extinção. Considerando que decorreu o prazo sem a comprovação de 

depósito judicial pela parte autora (ID. 12780798), conforme disposto no 

artigo 542, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Conforme 

jurisprudência: 25183411 - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. 

AUSÊNCIA DO DEPÓSITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO. A ausência do depósito judicial da quantia reputada devida na 

ação de consignação em pagamento gera a extinção do processo sem 

resolução do mérito, por ausência de elemento essencial à sua 

constituição, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC. (TRT 7ª R.; ROT 

0000073-40.2019.5.07.0016; Terceira Turma; Relª Desª Maria José Girão; 

DEJTCE 14/04/2020; Pág. 1063) Desta feita, com fulcro no art. 485, inciso 

IV, do CPC, julgo EXTINTO o processo sem resolução do mérito. Revogo a 

liminar concedida no id. n. 11766546. Custas pela autora. Todavia, fica a 

exigibilidade suspensa, em razão da gratuidade judiciária deferida (ID. 

11766546) Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de abril de 2020 Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003255-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVALDO MARTINS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1003255-47.2017.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento voluntário de sentença em que o exequente requer o 

levantamento do valor pago pela executada, não apresentando nenhuma 

objeção. É relatório. Decido. Verifica-se nos autos que houve a satisfação 

da obrigação, nada mais havendo a ser reclamado. A par disso, julgo 

extinto o cumprimento de sentença nos termos do art. 924, II do CPC. 

Expeça-se alvará em favor do exequente como requerido. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se com as cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005477-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEZIO CRUZ RAMIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo nº 1005477-17.2019.8.11.0041 Sentença Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Nezio Cruz Ramiro 

contra Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros. Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 13/12/2017, 

que lhe causou lesão permanente em MEMBRO INFERIOR (FRATURA NA 

PERNA), portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório referente à diferença 

do valor recebido administrativamente e a cobertura total do seguro 

DPVAT. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo preliminares de alteração do polo 

passivo, da necessidade de adequação do valor da causa, da falta de 

interesse processual em razão de pagamento da cobertura em sede 

administrativa. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais 

por ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Impugnação à 

contestação juntada no ID 21305965. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente a diferença do seguro DPVAT pago 

administrativamente, quanto ao acidente de trânsito ocorrido na data de 

13/12/2017. Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma 

vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do pólo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Outrossim, a presenta ação já foi proposta contra a Seguradora Líder S/A, 

motivo pelo qual não há que se falar em correção do polo passivo. Posto 

isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da falta de interesse processual em 

razão de pagamento da cobertura em sede administrativa Conquanto 

tenha sido realizado o pagamento em sede administrativa, tal fato por si só 
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não torna a pretensão do autor carecedora das condições da ação por 

falta de interesse de agir, isso porque a pretensão também insurge sobre 

a avaliação feita pela seguradora que acarretou o pagamento parcial. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. Passo à análise do mérito. III - 

Mérito Pretende a parte autora receber da reclamada o valor referente a 

diferença do seguro DPVAT pago administrativamente, quanto ao acidente 

de trânsito ocorrido na data de 13/12/2017. Da documentação que 

acompanha a inicial, tenho que razão não assiste ao autor. Isso porque 

não se realizou a audiência de conciliação pela ausência do autor (ID. 

21154669), a justificativa de que nas audiências conciliatórias do DPVAT, 

não estão ocorrendo acordos, não o eximia de não comparecer ao ato, o 

que impossibilitou a realização da avaliação médica pericial. Logo, o autor 

não faz jus ao recebimento do seguro DPVAT, uma vez que não se 

desincumbiu do ônus de demonstrar o nexo de causalidade entre as 

supostas lesões e o alegado acidente de trânsito. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão inicial. Condeno a parte autora ao pagamento 

das custas e honorários de advogado, que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do 

Código de Processo Civil. Por ser a parte autora beneficiária da gratuidade 

da justiça, ficam as obrigações decorrentes de sua sucumbência sob 

condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas 

se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta 

sentença, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

hipossuficiência financeira (art. 98, §3º, do CPC). Com o trânsito em 

julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, 17 de abril de 2020 Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Processo nº 1033847-74.2017.8.11.0041 Sentença Em regime de 

exceção. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por 

Geraldo Copetti contra Seguradora Líder dos Consórcios Do Seguro 

DPVAT, com o escopo de receber indenização advinda de seguro 

obrigatório decorrente de acidente de trânsito. Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 12/09/2017, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos (id. 10561452 - Pág. 1/ 

id. 11511931 - Pág. 1). Despacho inicial (id. 12330016 - Pág. 1). A parte 

requerida apresentou contestação arguindo preliminar de necessidade de 

realização de pedido administrativo e regularização, que será analisada a 

seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por 

ausência de provas constitutivas do direito pretendido (id. 14142149 - Pág. 

1/id. 14142149 - Pág. 26), acompanhado de documentos (id. 14142159 - 

Pág. 1/id. 14142176 - Pág. 1). Termo de sessão de conciliação (id. 

14408370 - Pág. 1). Laudo pericial confeccionado em audiência de 

conciliação (id. 14408370 - Pág. 2/3), bem como laudo pericial do 

assistente da ré (id. 14408370 - Pág. 4/5). Parte Reclamada manifesta 

quanto o teor dos laudos periciais (id. 14639839 - Pág. 1/id. 14639839 - 

Pág. 4). A parte Requerente, intimada (id. 15875186 - Pág. 1), deixou de 

apresentar impugnação à contestação (id. 16645419 - Pág. 1), no entanto, 

peticionou afirmando concordância aos termos dos laudos periciais (id. 

18519439 - Pág. 1) A parte Requerida aportou petitório requerendo 

cadastramento de advogados e juntada de documentos (id. 24795929 - 

Pág. 1/id. 24795934 - Pág. 1). Ao final, o autor pugna pelo impulso 

processual (id. 30609463 - Pág. 1). Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de 

que sofreu um acidente de trânsito na data de 12/09/2017. Passo a análise 

da preliminar suscitada. I - Ausência de requerimento administrativo e 

comprovação da entrega de documentos Em sede preliminar, a requerida 

suscitou falta de interesse de agir em face de não esgotamento das vias 

administrativas e da não comprovação da entrega dos documentos na 

seara administrativa, o que não merece prosperar. Diante do princípio 

constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da 

Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se 

cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é 

necessário o esgotamento das vias administrativas para ingressar com 

demanda judicial. Importante ressaltar, que a ré foi instigada 

administrativamente cf. id. 10758074 - Pág. 1. Por tais argumentos, afasto 

a preliminar ventilada. Passo à análise do mérito. II - Mérito Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Por outro lado, a ilação da 

ré quanto a data do acidente de trânsito constante do Boletim de 

Ocorrência (11.09.2017), é evidente se tratar de mero erro material, tendo 

em vista que toda documentação indica claramente que a data é 

12/09/2017. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o Boletim de 

Ocorrência (id. 10561459 - Pág. 1/ id. 10561460 - Pág. 1), Boletim de 

Atendimento (id. 10561461 - Pág. 1), Relatório Médico (id. 10561462 - Pág. 

1), Receituários (id. 10561463 - Pág. 1/ 10561464 - Pág. 1), Raio X (id. 

10561465 - Pág. 1) que evidenciam o evento danoso, somando-se, ainda, 

com as declarações contidas nos laudos periciais (id. 14408370 - Pág. 2/3 

e id. 14408370 - Pág. 4/5). Portanto, certo o direito a indenização, passo a 

análise de sua fixação. O montante a ser pago a título de indenização por 

seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de 

acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a 

perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada 

pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, 

que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

anatômica e/ou funcional do MEMBRO INFERIOR ESQUERDO o percentual 

incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da indenização – 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 

9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais). Considerando que o 

laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima é de 50% (cinquenta por cento), cujo percentual deverá ser 

calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais). Nesse passo, o montante indenizatório a 

ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora, a partir 

da data da citação (art. 405 do CC), e correção monetária contada, a partir 

do evento danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento do importe 

R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação inicial, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da 

data do sinistro. Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 

1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. Em 

relação ao prequestionamento requerido, enfim, ressalta-se que para 

solução da questão, não há necessidade de citar os dispositivos usados. 

Importa que a sentença aprecie integralmente a questão trazida ao feito 

com a devida fundamentação. Por derradeiro, determino a retificação do 

nome da parte Requerida, para tanto determino a correção da capa do 

caderno processual fazendo constar “SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A”. Com o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá 

– MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito, em regime de exceção.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032638-02.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1032638-02.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUIZ FERREIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Janderson 

Barbosa da Silva contra Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Para tanto, 

aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo preliminares de alteração do polo 

passivo e ausência do interesse de agir, que serão analisadas a seguir. 

No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de 

provas constitutivas do direito pretendido. Realização de avaliação médica 

(ID 25430528), sendo apresentado laudo pericial, manifestando-se em 

seguida as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada 

o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um 

acidente de trânsito. Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma 

vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do pólo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da falta de interesse de agir 

Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 

5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à 

espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por carência 

de ação. Ademais, não é necessário o esgotamento das vias 

administrativas para ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, 

afasto a preliminar ventilada. III - Da ausência do Laudo do IML Em sede de 

preliminar alegou a requerida a ausência de laudo do IML, pois a ausência 

desse documento demonstra falta de Nexo Causal entre os fatos 

alegados, verifico que não merece prosperar haja vista que é possível a 

comprovação do grau de lesão através de pericia médica, nesse sentido: 

J-MG - Apelação Cível AC 10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de 

publicação: 17/04/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO 

DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO 

DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - 

SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro 

documento médico para instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT , 

uma vez que é possível a comprovação do grau e da extensão das lesões 

durante a instrução processual. IV - Da ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo Em que 

pese o comprovante de endereço esteja em nome de terceiro, esse fato 

por si só não torna o processo inválido ou irregular, porquanto é comum 

que a pessoa não possua comprovante de endereço em seu nome, 

mormente por ser locatário ou residir com algum familiar, de modo que, não 

havendo nada que prove ao contrário, o documento jungido aos autos 

referente ao domicílio do requerente goza de veracidade. Ainda, sendo o 

autor domiciliado em Cuiabá, a ação pode ser intentada nesta Comarca, em 

consonância com o artigo 100, V, parágrafo único do CPC. Por esses 

motivos, afasto a preliminar ventilada. Passo à análise do mérito. V- Mérito 

Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram 

juntados no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 22020785) e o laudo pericial (ID 25430528). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um dos OMBROS o 

percentual incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo 

da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de – R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima em seu ombro direito é de 50% (cinquenta 

por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), encontra-se o valor 

de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso, 

uma vez que a indenização a ser paga considera o salário mínimo vigente 

à época do evento. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento do importe de 

R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a 

título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice 

INPC a partir da data do sinistro. Condeno ainda a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) sobre o valor da condenação, na forma do 

artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá 

– MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito
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LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo nº 1017582-94.2017.8.11.0041 Sentença Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Israel Carlos de Souza 

Borges contra Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 17/04/2017, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva e 

falta de interesse de agir. No mérito, pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido 

e falta de nexo de causalidade entre o fato e o dano. Realização de 
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avaliação médica (ID n. 20915943) sendo apresentado laudo pericial, 

manifestando-se em seguida as partes. Vieram-me os autos conclusos. É 

o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de 

que sofreu um acidente de trânsito na data de 17/04/2017. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada 

verifico que não merece guarida, uma vez que qualquer seguradora 

pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da indenização 

decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto 

jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença ultra petita quanto ao valor indenizatório, no que 

merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com inclusão da 

Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º 

da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o 

pagamento da indenização está condicionado apenas à prova do acidente 

e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o 

valor da indenização deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o 

inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba 

honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA 

REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR “ULTRA PETITA” NO 

PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 16/12/2009). Posto isso, 

rejeito a preliminar suscitada. II – Da falta de interesse de agir Em sede 

preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não 

esgotamento das vias administrativas, o que não merece prosperar. Diante 

do princípio constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. 

XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, 

não há de se cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. 

Ademais, não é necessário o esgotamento das vias administrativas para 

ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. III – Mérito Da documentação que acompanha a inicial, verifico 

que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao 

seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso, o boletim de atendimento 

médico e o laudo pericial. Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro 

DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

anatômica e/ou funcional do pé o percentual incidente é de 50% 

(cinquenta por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 6.750,00 (seis 

mil setecentos e cinquenta reais). Considerando que o laudo pericial 

acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 25% 

(vinte e cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), 

encontra-se o valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago 

deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 1.687,50 

(mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de 

seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês 

a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da 

data do sinistro (17/04/2017). Condeno ainda a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §§ 2º e 8º, do 

CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito em Regime de 

Exceção Provimento n. 18/2020-CM

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005631-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE GAZOLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT12790-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005631-06.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

VALDIRENE GAZOLA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por 

Valdinere Gazola contra Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, em que 

pretende a condenação da reclamada ao pagamento da diferença paga 

administrativamente. Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 01/12/2013, ocasionando invalidez 

permanente, tendo recebido administrativamente o valor de R$ 3.375,00 

(três mil e trezentos e setenta e cinco reais) em 12/03/2014, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo a preliminar de 

ilegitimidade passiva e inépcia da inicial por falta de documento de 

identidade. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por 

ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Audiência de 

conciliação, oportunidade em que foi realizada avaliação médica e 

apresentado laudo pericial, manifestando-se em seguida as partes. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 01/12/2013. Passo a análise das preliminares suscitadas. I- Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE 

COBRANÇA - SEGURO DPVAT – PRELIMINAR DE ILEGITMIDADE PASSIVA 

- REJEITADA - INDENIZAÇÃO POR MORTE – GENITORES DO DE CUJUS 

ÚNICOS HERDEIROS - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – 

PAGAMENTO INTEGRAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Rejeito 

a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente, eis que qualquer 

seguradora que opere no sistema DPVAT pode ser acionada para pagar o 

valor da indenização, nos termos do artigo 7º da Lei 6.194/74. 2. O 

conjunto probatório encartado ao feito demonstra de forma inequívoca que 

os genitores do de cujus são seus únicos herdeiros, portanto, fazem jus a 

indenização securitária. 3. Restando comprovado a morte do segurado em 

acidente automobilístico, é devida a indenização do seguro DPVAT nos 

termos da Lei nº 11.945/2009, que prevê o pagamento de 100% do valor 

da indenização. 4. Recurso conhecido e improvido. (N.U 

1001182-07.2017.8.11.0008, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/05/2019, Publicado no 

DJE 28/05/2019) Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II- Inépcia da 

Inicial – Falta do Documento de Identidade; Rejeito a preliminar sem maiores 

delongas, pois a inicial veio carreada da carteira de habilitação (CNH). III – 

Mérito Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa 

vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, 

fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, 

foram juntados no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento 

danoso e o laudo pericial. Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro 

DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 
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permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

anatômica e/ou funcional do membro superior/inferior o percentual 

incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da indenização – 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 

9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais). Considerando que o 

laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima é de 50% (cinquenta por cento), cujo percentual deverá ser 

calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais). Sendo assim, verifico que o requerente, 

não obstante ter recebido administrativamente a verba indenizatória no 

valor de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais) em 

12/03/2014, deverá receber o remanescente diferencial de R$ 1.350,00 

(mil trezentos e cinquenta reais). Nesse passo, o montante indenizatório a 

ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da 

data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do 

pagamento na via administrativa. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a requerida ao 

pagamento de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), a título de 

seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês 

a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da 

data do pagamento parcial administrativo (12/03/2014). Condeno ainda a 

parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 

85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito 

em Regime de Exceção
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Processo Número: 1020608-03.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020608-03.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MIKAELLY CRYSTYNNA MENDES ROZARIO REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT ajuizada por Mikaelly Crystynna Mendes Rozario contra Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 24/04/2017, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva; boletim de ocorrência 

produzido de forma unilateral; comprovante de endereço em nome de 

terceiros; e falta de interesse processual por ausência de requerimento 

administrativo. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais 

por ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Audiência de 

conciliação, oportunidade em que foi realizada avaliação médica e 

apresentado laudo pericial, manifestando-se em seguida as partes. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 24/04/2017. Passo a análise das preliminares suscitadas. I- Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE 

COBRANÇA - SEGURO DPVAT – PRELIMINAR DE ILEGITMIDADE PASSIVA 

- REJEITADA - INDENIZAÇÃO POR MORTE – GENITORES DO DE CUJUS 

ÚNICOS HERDEIROS - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – 

PAGAMENTO INTEGRAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Rejeito 

a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente, eis que qualquer 

seguradora que opere no sistema DPVAT pode ser acionada para pagar o 

valor da indenização, nos termos do artigo 7º da Lei 6.194/74. 2. O 

conjunto probatório encartado ao feito demonstra de forma inequívoca que 

os genitores do de cujus são seus únicos herdeiros, portanto, fazem jus a 

indenização securitária. 3. Restando comprovado a morte do segurado em 

acidente automobilístico, é devida a indenização do seguro DPVAT nos 

termos da Lei nº 11.945/2009, que prevê o pagamento de 100% do valor 

da indenização. 4. Recurso conhecido e improvido. (N.U 

1001182-07.2017.8.11.0008, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/05/2019, Publicado no 

DJE 28/05/2019) Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II- Carência de 

Ação – Boletim de Ocorrência sem validade No que tange à preliminar 

arguida referente a não validade do Boletim de Ocorrência acostado nos 

autos, temos que como todo e qualquer documento público, o boletim goza 

de presunção de veracidade e legitimidade. Destarte, compete à parte 

requerida desconstituir tal presunção, mediante prova cabal, e não o 

fazendo, não há falar em invalidade do referido documento. Outrossim, a 

Lei 6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de juntada do Boletim de 

Ocorrência, prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante 

a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. Desta forma, 

afasto a preliminar. III – Da ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo - comprovante de endereço 

em nome de terceiros Em que pese o comprovante de endereço esteja em 

nome de terceiro, esse fato por si só não torna o processo inválido ou 

irregular, porquanto é comum que a pessoa não possua comprovante de 

endereço em seu nome, mormente por ser locatário ou residir com algum 

familiar, de modo que, não havendo nada que prove ao contrário, o 

documento jungido aos autos referente ao domicílio do requerente goza de 

veracidade. Demais disso, em ação de cobrança objetivando indenização 

decorrente de seguro obrigatório (DPVAT), constitui faculdade do autor 

escolher entre os seguintes foros para ajuizamento da ação: o do local do 

acidente ou o do seu domicílio (parágrafo único do art. 100 do Código de 

Processo Civil), bem como, ainda, o do domicílio do réu (art. 94 do mesmo 

diploma). (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 606) Por 

esses motivos, afasto a preliminar ventilada. IV – Carência da ação – 

ausência de pedido administrativo Sem delongas rejeito a preliminar 

aventada, pois o protocolo do pedido administrativo foi colacionado junto a 

inicial, cumprindo os requisitos exigidos. Nesse sentido: EMENTA 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – TENTATIVA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO COM DOCUMENTOS – INÉRCIA – DETERMINAÇÃO DO 

JUÍZO “A QUO” PARA JUNTADA DE CÓPIA DO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO COM O INDEFERIMENTO OU O DECURSO DO PRAZO DE 

RESPOSTA – INADMISSIBILIDADE – DIFICULDADE EM PRODUZIR A PROVA 

– PEDIDO SEQUER PROTOCOLIZADO - INTERESSE DE AGIR – 

DEMONSTRADO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 5º, § 2º DA LEI N. 6.194/74 - 

DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O requerimento 

administrativo prévio é condição essencial para buscar em juízo o 

recebimento do DPVAT (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – 

Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 

08/08/2011). Se a seguradora se recusa em receber o pedido, deve ser 

admitido o meio encontrado pelo beneficiário (via AR) e reconhecido como 

válido o protocolo administrativo , estando satisfeito o interesse de agir, já 

que é manifesto o perigo de dano, consistente na inviabilidade de a parte 

pleitear a indenização devida.” (TJMT – Agravo de Instrumento n. 

1009931-03.2018.8.11.0000 – Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/10/2018, 

Publicado no DJE 15/10/2018)” (N.U 1013150-24.2018.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO 

BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 

12/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019) V – Mérito Da documentação 

que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 
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hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados 

no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso e o laudo 

pericial. Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. O 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

anatômica e/ou funcional do segmento lombar da coluna vertebral o 

percentual incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo 

da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de – R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima é de 25% (vinte e cinco por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 3.375,00 (três mil 

e trezentos e setenta e cinco reais), encontra-se o valor de R$ 843,75 

(oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos). Nesse 

passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com 

incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida ao pagamento de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais 

e setenta e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e 

correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro. Condeno 

ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma 

do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito em Regime de Exceção
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000856-11.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

OLIVIO FERREIRA JUNIOR REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

ajuizada por Olivio Ferreira Junior contra Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para 

tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 07/01/2017, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo a preliminar de 

ilegitimidade passiva; boletim de ocorrência produzido de forma unilateral; 

e falta de interesse processual por ausência de requerimento 

administrativo. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais 

por ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Audiência de 

conciliação, oportunidade em que foi realizada avaliação médica e 

apresentado laudo pericial, manifestando-se em seguida as partes. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 07/01/2017. Passo a análise das preliminares suscitadas. I- Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE 

COBRANÇA - SEGURO DPVAT – PRELIMINAR DE ILEGITMIDADE PASSIVA 

- REJEITADA - INDENIZAÇÃO POR MORTE – GENITORES DO DE CUJUS 

ÚNICOS HERDEIROS - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – 

PAGAMENTO INTEGRAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Rejeito 

a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente, eis que qualquer 

seguradora que opere no sistema DPVAT pode ser acionada para pagar o 

valor da indenização, nos termos do artigo 7º da Lei 6.194/74. 2. O 

conjunto probatório encartado ao feito demonstra de forma inequívoca que 

os genitores do de cujus são seus únicos herdeiros, portanto, fazem jus a 

indenização securitária. 3. Restando comprovado a morte do segurado em 

acidente automobilístico, é devida a indenização do seguro DPVAT nos 

termos da Lei nº 11.945/2009, que prevê o pagamento de 100% do valor 

da indenização. 4. Recurso conhecido e improvido. (N.U 

1001182-07.2017.8.11.0008, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/05/2019, Publicado no 

DJE 28/05/2019) Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II- Carência de 

Ação – Boletim de Ocorrência sem validade No que tange à preliminar 

arguida referente a não validade do Boletim de Ocorrência acostado nos 

autos, temos que como todo e qualquer documento público, o boletim goza 

de presunção de veracidade e legitimidade. Destarte, compete à parte 

requerida desconstituir tal presunção, mediante prova cabal, e não o 

fazendo, não há falar em invalidade do referido documento. Outrossim, a 

Lei 6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de juntada do Boletim de 

Ocorrência, prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante 

a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. Desta forma, 

afasto a preliminar. III – Carência da ação – ausência de pedido 

administrativo Sem delongas rejeito a preliminar aventada, pois o protocolo 

do pedido administrativo foi colacionado junto a inicial, cumprindo os 

requisitos exigidos. Nesse sentido: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – TENTATIVA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COM DOCUMENTOS – 

INÉRCIA – DETERMINAÇÃO DO JUÍZO “A QUO” PARA JUNTADA DE CÓPIA 

DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COM O INDEFERIMENTO OU O 

DECURSO DO PRAZO DE RESPOSTA – INADMISSIBILIDADE – 

DIFICULDADE EM PRODUZIR A PROVA – PEDIDO SEQUER 

PROTOCOLIZADO - INTERESSE DE AGIR – DEMONSTRADO – APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 5º, § 2º DA LEI N. 6.194/74 - DECISÃO REFORMADA - 

RECURSO PROVIDO. O requerimento administrativo prévio é condição 

essencial para buscar em juízo o recebimento do DPVAT (STJ – 3ª Turma 

– AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011). Se a seguradora se 

recusa em receber o pedido, deve ser admitido o meio encontrado pelo 

beneficiário (via AR) e reconhecido como válido o protocolo administrativo 

, estando satisfeito o interesse de agir, já que é manifesto o perigo de 

dano, consistente na inviabilidade de a parte pleitear a indenização 

devida.” (TJMT – Agravo de Instrumento n. 1009931-03.2018.8.11.0000 – 

Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/10/2018, Publicado no DJE 15/10/2018)” 

(N.U 1013150-24.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019) IV – 

Mérito Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa 

vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, 

fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, 

foram juntados no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento 

danoso e o laudo pericial. Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro 

DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 
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com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

anatômica e/ou funcional do ombro o percentual incidente é de 25% (vinte 

e cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais). Considerando que o laudo pericial 

acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 75% 

(setenta e cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

encontra-se o valor de R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a 

ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da 

data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do 

evento danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.531,25 

(dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a título 

de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir 

da data do sinistro. Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 

1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015896-96.2019.8.11.0041
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo nº 1015896-96.2019.8.11.0041 Sentença Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Juliana Ferreira da 

Silva contra Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e danos morais. Para tanto, aduz 

a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido na 

madrugada do dia 12/12/2018, ocasionando invalidez permanente, 

portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os 

documentos. A parte requerida apresentou contestação arguindo a 

preliminar de ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir. No mérito, 

pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais uma vez que o acidente in 

casu não teria abrangência pelo seguro e por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido e falta de nexo de causalidade entre o 

fato e o dano. Realização de avaliação médica (ID n. 24383376), sendo 

apresentado laudo pericial, manifestando-se em seguida as partes. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 12/12/2018. Passo a análise das preliminares suscitadas. I- Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada verifico que não merece guarida, uma vez 

que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença ultra petita quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do pólo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da falta de 

interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é necessário o 

esgotamento das vias administrativas para ingressar com demanda 

judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Mérito Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram 

juntados no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso, o 

prontuário médico e o laudo pericial. Consta no boletim de ocorrência que a 

parte autora encontrava-se pilotando uma motocicleta quando perdeu o 

controle da mesma e veio ao solo (ID. 19455034). Portanto, não há que se 

falar em não abrangência pelo seguro DPVAT. Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda anatômica e/ou funcional de um dos membros 

inferiores o percentual incidente é de 70% (cem por cento) do valor 

máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). que 

resulta a quantia de – R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta 

reais). Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau 

da invalidez que acomete a vítima é de 50% (cinquenta por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 (nove 

mil quatrocentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso. No que tange aos alegados danos 

morais sofridos pelo autor ante a não prestação de atendimento pela parte 

ré, tenho que não merece prosperar, visto que se trata de mero 

aborrecimento não indenizável. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a requerida ao 

pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), a 

título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice 

INPC a partir da data do sinistro (12/12/2018). Condeno ainda a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 

85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito 

em Regime de Exceção Provimento n. 18/2020-CM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000367-37.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

TIAGO DE CARVALHA ROCHA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Tiago de 

Carvalho Rocha contra Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, em que 

pretende a condenação da reclamada ao pagamento da diferença paga 

administrativamente. Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 29/09/2017, ocasionando invalidez 

permanente, tendo recebido administrativamente o valor de R$ 2.531,25 

(dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) em 

11/06/2018, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva e inépcia da inicial por falta 

de documento de identidade. No mérito, pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido. 

Audiência de conciliação, oportunidade em que foi realizada avaliação 

médica e apresentado laudo pericial, manifestando-se em seguida as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 29/09/2017. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da seguradora Com 

relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não merece guarida 

uma vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde 

pelo pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. 

Nesse sentido, eis o aresto jurisprudencial: RECURSO INOMINADO – 

AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – PRELIMINAR DE ILEGITMIDADE 

PASSIVA - REJEITADA - INDENIZAÇÃO POR MORTE – GENITORES DO DE 

CUJUS ÚNICOS HERDEIROS - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – 

PAGAMENTO INTEGRAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Rejeito 

a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente, eis que qualquer 

seguradora que opere no sistema DPVAT pode ser acionada para pagar o 

valor da indenização, nos termos do artigo 7º da Lei 6.194/74. 2. O 

conjunto probatório encartado ao feito demonstra de forma inequívoca que 

os genitores do de cujus são seus únicos herdeiros, portanto, fazem jus a 

indenização securitária. 3. Restando comprovado a morte do segurado em 

acidente automobilístico, é devida a indenização do seguro DPVAT nos 

termos da Lei nº 11.945/2009, que prevê o pagamento de 100% do valor 

da indenização. 4. Recurso conhecido e improvido. (N.U 

1001182-07.2017.8.11.0008, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/05/2019, Publicado no 

DJE 28/05/2019) Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II- Falta de 

interesse de agir – pagamento na via administrativa; Conquanto tenha sido 

realizado o pagamento em sede administrativa, tal fato por si só não torna 

a pretensão do autor carecedora das condições da ação por falta de 

interesse de agir, isso porque a pretensão também insurge sobre a 

avaliação feita pela seguradora que acarretou o pagamento parcial. Posto 

isso, rejeito a preliminar suscitada. III – Mérito Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados 

no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso e o laudo 

pericial. Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. O 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

anatômica e/ou funcional do membro superior/inferior o percentual 

incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da indenização – 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 

9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais). Considerando que o 

laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima é de 25% (vinte e cinco por cento), cujo percentual deverá ser 

calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos 

e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Sendo assim, verifico que 

o requerente não faz jus a complementação, já que o pagamento na via 

administrativa se deu corretamente, na proporção das lesões sofridas. 

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão inicial. Condeno ainda a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma 

do artigo 85, §§ 1º e 2º , do CPC/2015. Contudo, face ao deferimento de 

gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a 

exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver 

modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) 

anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito em Regime de 

Exceção

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003004-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDENI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003004-58.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: CLEUDENI DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro DPVAT ajuizada por Cleudeni da Silva contra Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da diferença paga administrativamente. Para tanto, aduz a 

parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

13/04/2017, ocasionando invalidez permanente, tendo recebido 

administrativamente o valor de R$ 1.687,50 (mil e seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva e 

impugnação à justiça gratuita. No mérito, pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido. 

Audiência de conciliação, oportunidade em que foi realizada avaliação 

médica e apresentado laudo pericial, manifestando-se em seguida as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 13/04/2017. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da seguradora Com 

relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não merece guarida 

uma vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde 

pelo pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. 

Nesse sentido, eis o aresto jurisprudencial: RECURSO INOMINADO – 

AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – PRELIMINAR DE ILEGITMIDADE 

PASSIVA - REJEITADA - INDENIZAÇÃO POR MORTE – GENITORES DO DE 

CUJUS ÚNICOS HERDEIROS - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – 

PAGAMENTO INTEGRAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Rejeito 

a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente, eis que qualquer 

seguradora que opere no sistema DPVAT pode ser acionada para pagar o 

valor da indenização, nos termos do artigo 7º da Lei 6.194/74. 2. O 
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conjunto probatório encartado ao feito demonstra de forma inequívoca que 

os genitores do de cujus são seus únicos herdeiros, portanto, fazem jus a 

indenização securitária. 3. Restando comprovado a morte do segurado em 

acidente automobilístico, é devida a indenização do seguro DPVAT nos 

termos da Lei nº 11.945/2009, que prevê o pagamento de 100% do valor 

da indenização. 4. Recurso conhecido e improvido. (N.U 

1001182-07.2017.8.11.0008, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/05/2019, Publicado no 

DJE 28/05/2019) Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II- Impugnação à 

justiça gratuita; Rejeito de plano a impugnação à justiça gratuita, pois veio 

desacompanhada de qualquer documentação comprando a condição 

econômica do autor. III - Mérito Da documentação que acompanha a inicial, 

verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas 

ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso e o laudo pericial. Certo o direito 

a indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda anatômica e/ou funcional do segmento lombar da 

coluna vertebral o percentual incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que resulta a quantia de – R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e 

setenta e cinco reais). Considerando que o laudo pericial acostado 

consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 75% (setenta 

e cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante 

de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), encontra-se o 

valor de R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos). Sendo assim, verifico que o requerente, não obstante ter 

recebido administrativamente a verba indenizatória no valor de R$ 

1.687,50 (mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) na 

data de 10/05/2018, deverá receber o remanescente diferencial de R$ 

843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos). 

Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, 

com incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do 

CC) e correção monetária contada a partir do pagamento na via 

administrativa. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida ao pagamento de R$ 843,75 (oitocentos e 

quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir 

da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

pagamento parcial administrativo (10/05/2018). Condeno ainda a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 

85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito 

em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003020-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELINO CARMO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003020-12.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CARMELINO CARMO DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Carmelino 

Carmo da Silva contra Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, em que 

pretende a condenação da reclamada ao pagamento da importância do 

valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a 

parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

04/04/2018, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo a preliminar de ilegitimidade 

passiva. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por 

ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Audiência de 

conciliação, oportunidade em que foi realizada avaliação médica e 

apresentado laudo pericial, manifestando-se em seguida as partes. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 04/04/2018. Passo a análise das preliminares suscitadas. I- Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE 

COBRANÇA - SEGURO DPVAT – PRELIMINAR DE ILEGITMIDADE PASSIVA 

- REJEITADA - INDENIZAÇÃO POR MORTE – GENITORES DO DE CUJUS 

ÚNICOS HERDEIROS - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – 

PAGAMENTO INTEGRAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Rejeito 

a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente, eis que qualquer 

seguradora que opere no sistema DPVAT pode ser acionada para pagar o 

valor da indenização, nos termos do artigo 7º da Lei 6.194/74. 2. O 

conjunto probatório encartado ao feito demonstra de forma inequívoca que 

os genitores do de cujus são seus únicos herdeiros, portanto, fazem jus a 

indenização securitária. 3. Restando comprovado a morte do segurado em 

acidente automobilístico, é devida a indenização do seguro DPVAT nos 

termos da Lei nº 11.945/2009, que prevê o pagamento de 100% do valor 

da indenização. 4. Recurso conhecido e improvido. (N.U 

1001182-07.2017.8.11.0008, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/05/2019, Publicado no 

DJE 28/05/2019) Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Mérito Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram 

juntados no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso e 

o laudo pericial. Certo o direito a indenização, passo a análise de sua 

fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT 

deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico emitido, foi conclusivo em afirmar que a 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo e punho esquerdo. Passo a análise individual de cada 

membro. No que tange a lesão no membro inferior esquerdo, da análise da 

tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda completa da 

mobilidade de “um dos membros superiores/inferiores”, o percentual 

incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da indenização – 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de R$ 

9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais). Considerando que o 

laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima é de 50% (cinquenta por cento), cujo percentual deverá ser 

calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil e 

setecentos e vinte e cinco reais). No tocante ao punho esquerdo, da 
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análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

completa da mobilidade de “um dos punhos”, o percentual incidente é de 

25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). Considerando que o 

laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima é de 75% (setenta e cinco por cento), cujo percentual deverá ser 

calculado sobre o montante de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), encontra-se o valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Assim, o somatório dos valores 

supracitados a ser indenizado perfaz a quantia total de R$ 7.256,25 (sete 

mil e duzentos e cinquenta reais e vinte e cinco centavos). Nesse passo, 

o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência 

dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida ao pagamento de R$ 7.256,25 (sete mil e duzentos e cinquenta 

reais e vinte e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e 

correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro. Condeno 

ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma 

do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030922-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1030922-71.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

APARECIDO DOS SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

ajuizada por Aparecido dos Santos contra Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para 

tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 29/04/2018, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo a preliminar de 

ilegitimidade passiva e falta de interesse processual por pendência de 

documentos no requerimento administrativo. No mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas 

do direito pretendido. Audiência de conciliação, oportunidade em que foi 

realizada avaliação médica e apresentado laudo pericial, manifestando-se 

em seguida as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada 

o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um 

acidente de trânsito na data de 29/04/2018. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida uma vez que qualquer seguradora pertencente ao 

consórcio responde pelo pagamento da indenização decorrente do Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto jurisprudencial: RECURSO 

INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – PRELIMINAR DE 

ILEGITMIDADE PASSIVA - REJEITADA - INDENIZAÇÃO POR MORTE – 

GENITORES DO DE CUJUS ÚNICOS HERDEIROS - INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA DEVIDA – PAGAMENTO INTEGRAL - RECURSO CONHECIDO 

E IMPROVIDO. 1. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente, 

eis que qualquer seguradora que opere no sistema DPVAT pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização, nos termos do artigo 7º da 

Lei 6.194/74. 2. O conjunto probatório encartado ao feito demonstra de 

forma inequívoca que os genitores do de cujus são seus únicos herdeiros, 

portanto, fazem jus a indenização securitária. 3. Restando comprovado a 

morte do segurado em acidente automobilístico, é devida a indenização do 

seguro DPVAT nos termos da Lei nº 11.945/2009, que prevê o pagamento 

de 100% do valor da indenização. 4. Recurso conhecido e improvido. (N.U 

1001182-07.2017.8.11.0008, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/05/2019, Publicado no 

DJE 28/05/2019) Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II- Carência da 

ação – pedido administrativo pendente Sem delongas rejeito a preliminar 

aventada, pois conforme informado pelo autor, diversos pedidos 

administrativos ficam à mercê de diversas documentações exigidas pela 

ré, tornando burocrático os trâmites e com vasto período de tempo, 

impossibilitando o recebimento da indenização securitária. Nesse sentido: 

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – TENTATIVA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO COM DOCUMENTOS – INÉRCIA – DETERMINAÇÃO DO 

JUÍZO “A QUO” PARA JUNTADA DE CÓPIA DO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO COM O INDEFERIMENTO OU O DECURSO DO PRAZO DE 

RESPOSTA – INADMISSIBILIDADE – DIFICULDADE EM PRODUZIR A PROVA 

– PEDIDO SEQUER PROTOCOLIZADO - INTERESSE DE AGIR – 

DEMONSTRADO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 5º, § 2º DA LEI N. 6.194/74 - 

DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O requerimento 

administrativo prévio é condição essencial para buscar em juízo o 

recebimento do DPVAT (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – 

Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 

08/08/2011). Se a seguradora se recusa em receber o pedido, deve ser 

admitido o meio encontrado pelo beneficiário (via AR) e reconhecido como 

válido o protocolo administrativo , estando satisfeito o interesse de agir, já 

que é manifesto o perigo de dano, consistente na inviabilidade de a parte 

pleitear a indenização devida.” (TJMT – Agravo de Instrumento n. 

1009931-03.2018.8.11.0000 – Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/10/2018, 

Publicado no DJE 15/10/2018)” (N.U 1013150-24.2018.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO 

BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 

12/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019) III – Mérito Da documentação 

que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados 

no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso e o laudo 

pericial. Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. O 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

anatômica e/ou funcional do ombro o percentual incidente é de 25% (vinte 

e cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais). Considerando que o laudo pericial 

acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 25% 

(vinte e cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

encontra-se o valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e 

setenta e cinco centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser 

pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da 

data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do 

evento danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 843,75 

(oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), a título de 

seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês 

a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da 

data do sinistro. Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das 
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custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 

1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito em Regime de Exceção
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011847-80.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE APARECIDO DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por José 

Aparecido da Silva contra Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, em que 

pretende a condenação da reclamada ao pagamento da importância do 

valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a 

parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

05/02/2016, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo a preliminar de ilegitimidade 

passiva; comprovante de endereço em nome de terceiros; e falta de 

interesse processual por pendência de documentos no requerimento 

administrativo. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais 

por ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Audiência de 

conciliação, oportunidade em que foi realizada avaliação médica e 

apresentado laudo pericial, manifestando-se em seguida as partes. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 05/02/2016. Passo a análise das preliminares suscitadas. I- Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE 

COBRANÇA - SEGURO DPVAT – PRELIMINAR DE ILEGITMIDADE PASSIVA 

- REJEITADA - INDENIZAÇÃO POR MORTE – GENITORES DO DE CUJUS 

ÚNICOS HERDEIROS - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – 

PAGAMENTO INTEGRAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Rejeito 

a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente, eis que qualquer 

seguradora que opere no sistema DPVAT pode ser acionada para pagar o 

valor da indenização, nos termos do artigo 7º da Lei 6.194/74. 2. O 

conjunto probatório encartado ao feito demonstra de forma inequívoca que 

os genitores do de cujus são seus únicos herdeiros, portanto, fazem jus a 

indenização securitária. 3. Restando comprovado a morte do segurado em 

acidente automobilístico, é devida a indenização do seguro DPVAT nos 

termos da Lei nº 11.945/2009, que prevê o pagamento de 100% do valor 

da indenização. 4. Recurso conhecido e improvido. (N.U 

1001182-07.2017.8.11.0008, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/05/2019, Publicado no 

DJE 28/05/2019) Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II- Da ausência 

de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo - comprovante de endereço em nome de terceiros Em que pese 

o comprovante de endereço esteja em nome de terceiro, esse fato por si 

só não torna o processo inválido ou irregular, porquanto é comum que a 

pessoa não possua comprovante de endereço em seu nome, mormente 

por ser locatário ou residir com algum familiar, de modo que, não havendo 

nada que prove ao contrário, o documento jungido aos autos referente ao 

domicílio do requerente goza de veracidade. Demais disso, em ação de 

cobrança objetivando indenização decorrente de seguro obrigatório 

(DPVAT), constitui faculdade do autor escolher entre os seguintes foros 

para ajuizamento da ação: o do local do acidente ou o do seu domicílio 

(parágrafo único do art. 100 do Código de Processo Civil), bem como, 

ainda, o do domicílio do réu (art. 94 do mesmo diploma). (Tese julgada sob 

o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 606) Por esses motivos, afasto a 

preliminar ventilada. III – Carência da ação – pedido administrativo 

pendente Sem delongas rejeito a preliminar aventada, pois conforme 

informado pelo autor, diversos pedidos administrativos ficam à mercê de 

diversas documentações exigidas pela ré, tornando burocrático os 

trâmites e com vasto período de tempo, impossibilitando o recebimento da 

indenização securitária. Nesse sentido: EMENTA AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT – TENTATIVA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COM 

DOCUMENTOS – INÉRCIA – DETERMINAÇÃO DO JUÍZO “A QUO” PARA 

JUNTADA DE CÓPIA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COM O 

INDEFERIMENTO OU O DECURSO DO PRAZO DE RESPOSTA – 

INADMISSIBILIDADE – DIFICULDADE EM PRODUZIR A PROVA – PEDIDO 

SEQUER PROTOCOLIZADO - INTERESSE DE AGIR – DEMONSTRADO – 

APLICAÇÃO DO ARTIGO 5º, § 2º DA LEI N. 6.194/74 - DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O requerimento administrativo prévio 

é condição essencial para buscar em juízo o recebimento do DPVAT (STJ 

– 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011). Se a seguradora se 

recusa em receber o pedido, deve ser admitido o meio encontrado pelo 

beneficiário (via AR) e reconhecido como válido o protocolo administrativo 

, estando satisfeito o interesse de agir, já que é manifesto o perigo de 

dano, consistente na inviabilidade de a parte pleitear a indenização 

devida.” (TJMT – Agravo de Instrumento n. 1009931-03.2018.8.11.0000 – 

Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/10/2018, Publicado no DJE 15/10/2018)” 

(N.U 1013150-24.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019) IV – 

Mérito Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa 

vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, 

fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, 

foram juntados no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento 

danoso e o laudo pericial. Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro 

DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico emitido, foi conclusivo em afirmar que a 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior esquerdo e membro inferior direito. Passo a análise individual de 

cada membro. Em relação ao membro superior esquerdo, da análise da 

tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda anatômica 

e/ou funcional do membro superior o percentual incidente é de 70% 

(setenta por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 9.450,00 (nove mil 

quatrocentos e cinquenta reais). Considerando que o laudo pericial 

acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 50% 

(cinquenta por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), 

encontra-se o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais). No tocante ao membro inferior direito, da análise da tabela de 

percentuais, constata-se que para o caso de perda anatômica e/ou 

funcional do membro inferior o percentual incidente é de 70% (setenta por 

cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 9.450,00 (nove mil 

quatrocentos e cinquenta reais). Considerando que o laudo pericial 

acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 75% 

(setenta e cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 
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montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), 

encontra-se o valor de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). Da somatória total encontra-se a quantia de R$ 

11.812,50 (onze mil e oitocentos e doze reais e cinquenta centavos). 

Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, 

com incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do 

CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para 

condenar a requerida ao pagamento de R$ 11.812,50 (onze mil e 

oitocentos e doze reais e cinquenta centavos), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir 

da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro. Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 2º e 3º, do 

CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito em Regime de 

Exceção
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018437-73.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUIZ BARBOSA DE LIMA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Luiz 

Barbosa de Lima contra Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, em que 

pretende a condenação da reclamada ao pagamento da diferença paga 

administrativamente. Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 24/01/2017, ocasionando invalidez 

permanente, tendo recebido administrativamente o valor de R$ 3.375,00 

(três mil e trezentos e setenta e cinco reais), portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo a preliminar de ilegitimidade 

passiva e carência da ação em face do pagamento na via administrativa. 

No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de 

provas constitutivas do direito pretendido. Audiência de conciliação, 

oportunidade em que foi realizada avaliação médica e apresentado laudo 

pericial, manifestando-se em seguida as partes. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 24/01/2017. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida uma vez que qualquer seguradora 

pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da indenização 

decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto 

jurisprudencial: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

DPVAT – PRELIMINAR DE ILEGITMIDADE PASSIVA - REJEITADA - 

INDENIZAÇÃO POR MORTE – GENITORES DO DE CUJUS ÚNICOS 

HERDEIROS - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – PAGAMENTO 

INTEGRAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Rejeito a preliminar 

de ilegitimidade passiva da recorrente, eis que qualquer seguradora que 

opere no sistema DPVAT pode ser acionada para pagar o valor da 

indenização, nos termos do artigo 7º da Lei 6.194/74. 2. O conjunto 

probatório encartado ao feito demonstra de forma inequívoca que os 

genitores do de cujus são seus únicos herdeiros, portanto, fazem jus a 

indenização securitária. 3. Restando comprovado a morte do segurado em 

acidente automobilístico, é devida a indenização do seguro DPVAT nos 

termos da Lei nº 11.945/2009, que prevê o pagamento de 100% do valor 

da indenização. 4. Recurso conhecido e improvido. (N.U 

1001182-07.2017.8.11.0008, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/05/2019, Publicado no 

DJE 28/05/2019) Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II- Falta de 

interesse de agir – pagamento na via administrativa; Conquanto tenha sido 

realizado o pagamento em sede administrativa, tal fato por si só não torna 

a pretensão do autor carecedora das condições da ação por falta de 

interesse de agir, isso porque a pretensão também insurge sobre a 

avaliação feita pela seguradora que acarretou o pagamento parcial. Posto 

isso, rejeito a preliminar suscitada. III - Mérito Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados 

no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso e o laudo 

pericial. Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. O 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

anatômica e/ou funcional da estrutura crânio facial o percentual incidente 

é de 100% (cem por cento) do valor máximo da indenização – R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que o laudo pericial 

acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 25% 

(vinte e cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), encontra-se o 

valor de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais). Sendo 

assim, verifico que o requerente não faz jus a complementação, já que o 

pagamento na via administrativa se deu corretamente, na proporção das 

lesões sofridas. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial. Condeno ainda a parte 

autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, 

na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º , do CPC/2015. Contudo, face ao 

deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho 

suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se 

houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 

(cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do 

CPC. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito em Regime de 

Exceção

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037212-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1037212-05.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA NEUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA, PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

ajuizada por Maria Neucimar Rodrigues de Oliveira contra Porto Seguro Cia 

de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 
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quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 21/05/2018, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva, carência da ação - ausência 

de documentos na via administrativa. No mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas 

do direito pretendido. Audiência de conciliação, oportunidade em que foi 

realizada avaliação médica e apresentado laudo pericial, manifestando-se 

em seguida as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada 

o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um 

acidente de trânsito na data de 21/05/2018. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida uma vez que qualquer seguradora pertencente ao 

consórcio responde pelo pagamento da indenização decorrente do Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto jurisprudencial: RECURSO 

INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – PRELIMINAR DE 

ILEGITMIDADE PASSIVA - REJEITADA - INDENIZAÇÃO POR MORTE – 

GENITORES DO DE CUJUS ÚNICOS HERDEIROS - INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA DEVIDA – PAGAMENTO INTEGRAL - RECURSO CONHECIDO 

E IMPROVIDO. 1. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente, 

eis que qualquer seguradora que opere no sistema DPVAT pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização, nos termos do artigo 7º da 

Lei 6.194/74. 2. O conjunto probatório encartado ao feito demonstra de 

forma inequívoca que os genitores do de cujus são seus únicos herdeiros, 

portanto, fazem jus a indenização securitária. 3. Restando comprovado a 

morte do segurado em acidente automobilístico, é devida a indenização do 

seguro DPVAT nos termos da Lei nº 11.945/2009, que prevê o pagamento 

de 100% do valor da indenização. 4. Recurso conhecido e improvido. (N.U 

1001182-07.2017.8.11.0008, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/05/2019, Publicado no 

DJE 28/05/2019) Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Carência da 

ação – pedido administrativo pendente Sem delongas rejeito a preliminar 

aventada, pois conforme informado pelo autor, diversos pedidos 

administrativos ficam à mercê de diversas documentações exigidas pela 

ré, tornando burocrático os trâmites e com vasto período de tempo, 

impossibilitando o recebimento da indenização securitária. Nesse sentido: 

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – TENTATIVA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO COM DOCUMENTOS – INÉRCIA – DETERMINAÇÃO DO 

JUÍZO “A QUO” PARA JUNTADA DE CÓPIA DO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO COM O INDEFERIMENTO OU O DECURSO DO PRAZO DE 

RESPOSTA – INADMISSIBILIDADE – DIFICULDADE EM PRODUZIR A PROVA 

– PEDIDO SEQUER PROTOCOLIZADO - INTERESSE DE AGIR – 

DEMONSTRADO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 5º, § 2º DA LEI N. 6.194/74 - 

DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O requerimento 

administrativo prévio é condição essencial para buscar em juízo o 

recebimento do DPVAT (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – 

Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 

08/08/2011). Se a seguradora se recusa em receber o pedido, deve ser 

admitido o meio encontrado pelo beneficiário (via AR) e reconhecido como 

válido o protocolo administrativo , estando satisfeito o interesse de agir, já 

que é manifesto o perigo de dano, consistente na inviabilidade de a parte 

pleitear a indenização devida.” (TJMT – Agravo de Instrumento n. 

1009931-03.2018.8.11.0000 – Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/10/2018, 

Publicado no DJE 15/10/2018)” (N.U 1013150-24.2018.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO 

BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 

12/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019) III – Mérito Da documentação 

que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados 

no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso e o laudo 

pericial. Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. O 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico emitido, foi conclusivo em afirmar que a 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro 

supeior esquerdo e punho direito. Passo a análise individual de cada 

membro. No que tange a lesão no membro superior esquerdo, da análise 

da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda completa 

da mobilidade de “um dos membros superiores/inferiores”, o percentual 

incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da indenização – 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de R$ 

9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais). Considerando que o 

laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima é de 50% (cinquenta por cento), cujo percentual deverá ser 

calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil e 

setecentos e vinte e cinco reais). No tocante ao punho direito, da análise 

da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda completa 

da mobilidade de “um dos punhos”, o percentual incidente é de 25% (vinte 

e cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais). Considerando que o laudo pericial 

acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 75% 

(setenta e cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

encontra-se o valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais 

e vinte e cinco centavos). Assim, o somatório dos valores supracitados a 

ser indenizado perfaz a quantia total de R$ 7.256,25 (sete mil e duzentos e 

cinquenta reais e vinte e cinco centavos). Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida ao pagamento de R$ 7.256,25 (sete mil e duzentos e cinquenta 

seis reais e vinte e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro. 

Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma 

do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1038522-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR ROMERO RANGEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038522-80.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: VICTOR ROMERO RANGEL REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT ajuizada por Victor Romero Rangel contra Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais. Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo 

jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 
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requerida apresentou contestação arguindo preliminares de alteração do 

polo passivo e ausência do interesse de agir, que serão analisadas a 

seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por 

ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Realização de 

avaliação médica (ID 12392260), sendo apresentado laudo pericial, 

manifestando-se em seguida as partes. Vieram-me os autos conclusos. É 

o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de 

que sofreu um acidente de trânsito. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad causam da seguradora Com 

relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não merece guarida a 

pretensão da parte ré, uma vez que qualquer seguradora pertencente ao 

consórcio responde pelo pagamento da indenização decorrente do Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ 

quanto ao valor indenizatório, no que merece redução. Pedido de 

substituição do pólo passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., 

desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com 

a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está 

condicionado apenas à prova do acidente e do dano decorrente. 

Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o valor da indenização 

deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei 

nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/07, não faz 

diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba honorária reduzida. 

APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 

70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo 

Lima, Julgado em 16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a 

responsabilidade solidária. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da 

falta de interesse de agir Diante do princípio constitucional de livre acesso 

ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente a 

doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de 

agir por carência de ação. Ademais, não é necessário o esgotamento das 

vias administrativas para ingressar com demanda judicial. Por tais 

argumentos, afasto a preliminar ventilada. III - Da ausência do Laudo do 

IML Em sede de preliminar alegou a requerida a ausência de laudo do IML, 

pois a ausência desse documento demonstra falta de Nexo Causal entre 

os fatos alegados, verifico que não merece prosperar haja vista que é 

possível a comprovação do grau de lesão através de pericia médica, 

nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 10686140012978001 MG 

(TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA 

DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO 

DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - 

SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro 

documento médico para instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT , 

uma vez que é possível a comprovação do grau e da extensão das lesões 

durante a instrução processual. IV - Da ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo Em que 

pese o comprovante de endereço esteja em nome de terceiro, esse fato 

por si só não torna o processo inválido ou irregular, porquanto é comum 

que a pessoa não possua comprovante de endereço em seu nome, 

mormente por ser locatário ou residir com algum familiar, de modo que, não 

havendo nada que prove ao contrário, o documento jungido aos autos 

referente ao domicílio do requerente goza de veracidade. Ainda, sendo o 

autor domiciliado em Cuiabá, a ação pode ser intentada nesta Comarca, em 

consonância com o artigo 100, V, parágrafo único do CPC. Por esses 

motivos, afasto a preliminar ventilada. Passo à análise do mérito. V- Mérito 

Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram 

juntados no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 11238994) e o laudo pericial (ID 11239053). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um dos OMBROS o 

percentual incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo 

da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de – R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima é de 50% (cinquenta por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais), encontra-se o valor de R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Ainda da análise 

da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

permanente da mobilidade de um dos JOELHOS, o percentual incidente é 

de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). Considerando que o 

laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima é de 75% (setenta e cinco por cento), cujo percentual deverá ser 

calculado sobre o montante de R$ 3.375,00 (três mil quatrocentos e 

cinquenta reais), resulta a quantia de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso, uma vez que a indenização a ser paga 

considera o salário mínimo vigente à época do evento. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida ao pagamento do importe de R$ 4.218,75 (Quatro mil, duzentos e 

dezoito reais e setenta e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro. 

Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) sobre o 

valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. Com 

o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026534-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OTTON FERREIRA FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1026534-62.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

OTTON FERREIRA FRANCA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Otton Ferreira Franca contra Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, em 

que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a 

parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

09/05/2017, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo a preliminar de ilegitimidade 

passiva e falta de interesse processual por ausência de requerimento 

administrativo. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais 

por ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Audiência de 

conciliação, oportunidade em que foi realizada avaliação médica e 

apresentado laudo pericial, manifestando-se em seguida as partes. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 09/05/2017. Passo a análise das preliminares suscitadas. I- Da 
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legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE 

COBRANÇA - SEGURO DPVAT – PRELIMINAR DE ILEGITMIDADE PASSIVA 

- REJEITADA - INDENIZAÇÃO POR MORTE – GENITORES DO DE CUJUS 

ÚNICOS HERDEIROS - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – 

PAGAMENTO INTEGRAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Rejeito 

a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente, eis que qualquer 

seguradora que opere no sistema DPVAT pode ser acionada para pagar o 

valor da indenização, nos termos do artigo 7º da Lei 6.194/74. 2. O 

conjunto probatório encartado ao feito demonstra de forma inequívoca que 

os genitores do de cujus são seus únicos herdeiros, portanto, fazem jus a 

indenização securitária. 3. Restando comprovado a morte do segurado em 

acidente automobilístico, é devida a indenização do seguro DPVAT nos 

termos da Lei nº 11.945/2009, que prevê o pagamento de 100% do valor 

da indenização. 4. Recurso conhecido e improvido. (N.U 

1001182-07.2017.8.11.0008, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/05/2019, Publicado no 

DJE 28/05/2019) Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II- Falta de 

interesse de agir – ausência de requerimento administrativo. Sem delongas 

rejeito a preliminar aventada, ao passo que a parte autora notificou a ré 

extrajudicialmente por se recusar a receber o pedido administrativo, 

portanto, restando suprido a falta do requerimento administrativo. Nesse 

sentido: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – TENTATIVA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COM DOCUMENTOS – INÉRCIA – 

DETERMINAÇÃO DO JUÍZO “A QUO” PARA JUNTADA DE CÓPIA DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COM O INDEFERIMENTO OU O 

DECURSO DO PRAZO DE RESPOSTA – INADMISSIBILIDADE – 

DIFICULDADE EM PRODUZIR A PROVA – PEDIDO SEQUER 

PROTOCOLIZADO - INTERESSE DE AGIR – DEMONSTRADO – APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 5º, § 2º DA LEI N. 6.194/74 - DECISÃO REFORMADA - 

RECURSO PROVIDO. O requerimento administrativo prévio é condição 

essencial para buscar em juízo o recebimento do DPVAT (STJ – 3ª Turma 

– AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011). Se a seguradora se 

recusa em receber o pedido, deve ser admitido o meio encontrado pelo 

beneficiário (via AR) e reconhecido como válido o protocolo administrativo 

, estando satisfeito o interesse de agir, já que é manifesto o perigo de 

dano, consistente na inviabilidade de a parte pleitear a indenização 

devida.” (TJMT – Agravo de Instrumento n. 1009931-03.2018.8.11.0000 – 

Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/10/2018, Publicado no DJE 15/10/2018)” 

(N.U 1013150-24.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019) III – 

Mérito Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa 

vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, 

fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, 

foram juntados no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento 

danoso e o laudo pericial. Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro 

DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

anatômica e/ou funcional do segmento lombar da coluna vertebral o 

percentual incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo 

da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de – R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima é de 50% (cinquenta por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais), encontra-se o valor de R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida ao pagamento de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e 

correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro. Condeno 

ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma 

do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito em Regime de Exceção
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1037638-51.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROBERTO ALVES PEREIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Roberto Alves Pereira contra Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, em 

que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a 

parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

10/12/2016, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo a preliminar de ilegitimidade 

passiva; falta de interesse processual por ausência de requerimento 

administrativo; e ausência do laudo do IML. No mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas 

do direito pretendido. Audiência de conciliação, oportunidade em que foi 

realizada avaliação médica e apresentado laudo pericial, manifestando-se 

em seguida as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada 

o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um 

acidente de trânsito na data de 10/12/2016. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida uma vez que qualquer seguradora pertencente ao 

consórcio responde pelo pagamento da indenização decorrente do Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto jurisprudencial: RECURSO 

INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – PRELIMINAR DE 

ILEGITMIDADE PASSIVA - REJEITADA - INDENIZAÇÃO POR MORTE – 

GENITORES DO DE CUJUS ÚNICOS HERDEIROS - INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA DEVIDA – PAGAMENTO INTEGRAL - RECURSO CONHECIDO 

E IMPROVIDO. 1. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente, 

eis que qualquer seguradora que opere no sistema DPVAT pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização, nos termos do artigo 7º da 

Lei 6.194/74. 2. O conjunto probatório encartado ao feito demonstra de 

forma inequívoca que os genitores do de cujus são seus únicos herdeiros, 

portanto, fazem jus a indenização securitária. 3. Restando comprovado a 

morte do segurado em acidente automobilístico, é devida a indenização do 

seguro DPVAT nos termos da Lei nº 11.945/2009, que prevê o pagamento 

de 100% do valor da indenização. 4. Recurso conhecido e improvido. (N.U 

1001182-07.2017.8.11.0008, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 
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SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/05/2019, Publicado no 

DJE 28/05/2019) Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II- Ausência do 

Laudo do IML Em sede de preliminar a ré alega a ausência de laudo do IML, 

ao argumento de que a ausência desse documento demonstra falta de 

nexo causal entre os fatos alegados. Não obstante os argumentos da ré, 

verifico que não merece prosperar haja vista que é possível a 

comprovação do grau de lesão através de perícia médica, como ocorreu 

no caso em tela. Nesse sentido: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO 

DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO 

DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - 

SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro 

documento médico para instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT , 

uma vez que é possível a comprovação do grau e da extensão das lesões 

durante a instrução processual. TJ-MG - Apelação Cível AC 

10686140012978001 MG (TJ-MG), Data de publicação: 17/04/2015 Por tais 

argumentos, afasto a preliminar ventilada. III - Carência da ação – ausência 

de pedido administrativo Sem delongas rejeito a preliminar aventada, pois o 

protocolo do pedido administrativo foi colacionado junto a inicial, cumprindo 

os requisitos exigidos. Nesse sentido: EMENTA AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT – TENTATIVA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COM 

DOCUMENTOS – INÉRCIA – DETERMINAÇÃO DO JUÍZO “A QUO” PARA 

JUNTADA DE CÓPIA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COM O 

INDEFERIMENTO OU O DECURSO DO PRAZO DE RESPOSTA – 

INADMISSIBILIDADE – DIFICULDADE EM PRODUZIR A PROVA – PEDIDO 

SEQUER PROTOCOLIZADO - INTERESSE DE AGIR – DEMONSTRADO – 

APLICAÇÃO DO ARTIGO 5º, § 2º DA LEI N. 6.194/74 - DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O requerimento administrativo prévio 

é condição essencial para buscar em juízo o recebimento do DPVAT (STJ 

– 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011). Se a seguradora se 

recusa em receber o pedido, deve ser admitido o meio encontrado pelo 

beneficiário (via AR) e reconhecido como válido o protocolo administrativo 

, estando satisfeito o interesse de agir, já que é manifesto o perigo de 

dano, consistente na inviabilidade de a parte pleitear a indenização 

devida.” (TJMT – Agravo de Instrumento n. 1009931-03.2018.8.11.0000 – 

Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/10/2018, Publicado no DJE 15/10/2018)” 

(N.U 1013150-24.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019) IV – 

Mérito Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa 

vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, 

fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, 

foram juntados no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento 

danoso e o laudo pericial. Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro 

DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

anatômica e/ou funcional da estrutura crânio facial o percentual incidente 

é de 100% (cem por cento) do valor máximo da indenização – R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que o laudo pericial 

acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 10% 

(dez por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), encontra-se o valor de R$ 

1.350,00 (mil e trezentos e cinquenta reais). Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a parte 

requerida ao pagamento de R$ 1.350,00 (mil e trezentos e cinquenta 

reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo 

índice INPC a partir da data do sinistro. Condeno ainda a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §§ 2º e 8º, do 

CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito em Regime de 

Exceção
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1035415-28.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUIZ CARLOS DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Luiz 

Carlos da Silva contra Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, em que 

pretende a condenação da reclamada ao pagamento da importância do 

valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a 

parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

10/07/2017, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo a preliminar de ilegitimidade 

passiva; boletim de ocorrência produzido de forma unilateral; comprovante 

de endereço em nome de terceiros; e falta de interesse processual por 

ausência de requerimento administrativo. No mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas 

do direito pretendido. Audiência de conciliação, oportunidade em que foi 

realizada avaliação médica e apresentado laudo pericial, manifestando-se 

em seguida as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada 

o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um 

acidente de trânsito na data de 10/07/2017. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida uma vez que qualquer seguradora pertencente ao 

consórcio responde pelo pagamento da indenização decorrente do Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto jurisprudencial: RECURSO 

INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – PRELIMINAR DE 

ILEGITMIDADE PASSIVA - REJEITADA - INDENIZAÇÃO POR MORTE – 

GENITORES DO DE CUJUS ÚNICOS HERDEIROS - INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA DEVIDA – PAGAMENTO INTEGRAL - RECURSO CONHECIDO 

E IMPROVIDO. 1. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente, 

eis que qualquer seguradora que opere no sistema DPVAT pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização, nos termos do artigo 7º da 

Lei 6.194/74. 2. O conjunto probatório encartado ao feito demonstra de 

forma inequívoca que os genitores do de cujus são seus únicos herdeiros, 

portanto, fazem jus a indenização securitária. 3. Restando comprovado a 

morte do segurado em acidente automobilístico, é devida a indenização do 

seguro DPVAT nos termos da Lei nº 11.945/2009, que prevê o pagamento 

de 100% do valor da indenização. 4. Recurso conhecido e improvido. (N.U 

1001182-07.2017.8.11.0008, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/05/2019, Publicado no 

DJE 28/05/2019) Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II- Carência de 

Ação – Boletim de Ocorrência sem validade No que tange à preliminar 

arguida referente a não validade do Boletim de Ocorrência acostado nos 

autos, temos que como todo e qualquer documento público, o boletim goza 

de presunção de veracidade e legitimidade. Destarte, compete à parte 

requerida desconstituir tal presunção, mediante prova cabal, e não o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071822/4/2020 Página 237 de 758



fazendo, não há falar em invalidade do referido documento. Outrossim, a 

Lei 6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de juntada do Boletim de 

Ocorrência, prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante 

a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. Desta forma, 

afasto a preliminar. III – Da ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo - comprovante de endereço 

em nome de terceiros Em que pese o comprovante de endereço esteja em 

nome de terceiro, esse fato por si só não torna o processo inválido ou 

irregular, porquanto é comum que a pessoa não possua comprovante de 

endereço em seu nome, mormente por ser locatário ou residir com algum 

familiar, de modo que, não havendo nada que prove ao contrário, o 

documento jungido aos autos referente ao domicílio do requerente goza de 

veracidade. Demais disso, em ação de cobrança objetivando indenização 

decorrente de seguro obrigatório (DPVAT), constitui faculdade do autor 

escolher entre os seguintes foros para ajuizamento da ação: o do local do 

acidente ou o do seu domicílio (parágrafo único do art. 100 do Código de 

Processo Civil), bem como, ainda, o do domicílio do réu (art. 94 do mesmo 

diploma). (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 606) Por 

esses motivos, afasto a preliminar ventilada. IV - Carência da ação – 

ausência de pedido administrativo Sem delongas rejeito a preliminar 

aventada, pois o protocolo do pedido administrativo foi colacionado junto a 

inicial, cumprindo os requisitos exigidos. Nesse sentido: EMENTA 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – TENTATIVA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO COM DOCUMENTOS – INÉRCIA – DETERMINAÇÃO DO 

JUÍZO “A QUO” PARA JUNTADA DE CÓPIA DO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO COM O INDEFERIMENTO OU O DECURSO DO PRAZO DE 

RESPOSTA – INADMISSIBILIDADE – DIFICULDADE EM PRODUZIR A PROVA 

– PEDIDO SEQUER PROTOCOLIZADO - INTERESSE DE AGIR – 

DEMONSTRADO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 5º, § 2º DA LEI N. 6.194/74 - 

DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O requerimento 

administrativo prévio é condição essencial para buscar em juízo o 

recebimento do DPVAT (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – 

Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 

08/08/2011). Se a seguradora se recusa em receber o pedido, deve ser 

admitido o meio encontrado pelo beneficiário (via AR) e reconhecido como 

válido o protocolo administrativo , estando satisfeito o interesse de agir, já 

que é manifesto o perigo de dano, consistente na inviabilidade de a parte 

pleitear a indenização devida.” (TJMT – Agravo de Instrumento n. 

1009931-03.2018.8.11.0000 – Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/10/2018, 

Publicado no DJE 15/10/2018)” (N.U 1013150-24.2018.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO 

BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 

12/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019) V – Mérito Da documentação 

que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados 

no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso e o laudo 

pericial. Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. O 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

anatômica e/ou funcional do membro superior/inferior o percentual 

incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da indenização – 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 

9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais). Considerando que o 

laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima é de 50% (cinquenta por cento), cujo percentual deverá ser 

calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais). Nesse passo, o montante indenizatório a 

ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da 

data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do 

evento danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro. 

Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma 

do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044082-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIR DA COSTA SOUZA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1044082-32.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ODENIR DA COSTA SOUZA JUNIOR REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

ajuizada por Odenir da Costa Souza Junior contra Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 29/06/2019, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva; adequação do valor da 

causa; inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis; e 

falta de interesse processual por ausência de requerimento administrativo. 

No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de 

provas constitutivas do direito pretendido. Audiência de conciliação, 

oportunidade em que foi realizada avaliação médica e apresentado laudo 

pericial, manifestando-se em seguida as partes. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 29/06/2019. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida uma vez que qualquer seguradora 

pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da indenização 

decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto 

jurisprudencial: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

DPVAT – PRELIMINAR DE ILEGITMIDADE PASSIVA - REJEITADA - 

INDENIZAÇÃO POR MORTE – GENITORES DO DE CUJUS ÚNICOS 

HERDEIROS - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – PAGAMENTO 

INTEGRAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Rejeito a preliminar 

de ilegitimidade passiva da recorrente, eis que qualquer seguradora que 

opere no sistema DPVAT pode ser acionada para pagar o valor da 

indenização, nos termos do artigo 7º da Lei 6.194/74. 2. O conjunto 

probatório encartado ao feito demonstra de forma inequívoca que os 

genitores do de cujus são seus únicos herdeiros, portanto, fazem jus a 

indenização securitária. 3. Restando comprovado a morte do segurado em 

acidente automobilístico, é devida a indenização do seguro DPVAT nos 

termos da Lei nº 11.945/2009, que prevê o pagamento de 100% do valor 

da indenização. 4. Recurso conhecido e improvido. (N.U 

1001182-07.2017.8.11.0008, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/05/2019, Publicado no 

DJE 28/05/2019) Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II- Adequação 
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do valor da causa. Rejeito de plano a preliminar ventilada, uma vez que o 

valor da causa apontado na inicial se mostra adequado, mormente por não 

ser possível quantificar com exatidão qual será o valor da indenização 

securitária. III – Inépcia da inicial – ausência de documentos 

indispensáveis. Diferente do alegado pela ré, denota-se da inicial que a 

parte autora trouxe todos os documentos necessários para o desate da 

questão (boletim de ocorrência, documentos pessoais, comprovante de 

residência, etc), razão pela qual afasto a preliminar. IV - Carência da ação 

– ausência de pedido administrativo Sem delongas rejeito a preliminar 

aventada, pois o protocolo do pedido administrativo foi colacionado junto a 

inicial, cumprindo os requisitos exigidos. Nesse sentido: EMENTA 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – TENTATIVA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO COM DOCUMENTOS – INÉRCIA – DETERMINAÇÃO DO 

JUÍZO “A QUO” PARA JUNTADA DE CÓPIA DO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO COM O INDEFERIMENTO OU O DECURSO DO PRAZO DE 

RESPOSTA – INADMISSIBILIDADE – DIFICULDADE EM PRODUZIR A PROVA 

– PEDIDO SEQUER PROTOCOLIZADO - INTERESSE DE AGIR – 

DEMONSTRADO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 5º, § 2º DA LEI N. 6.194/74 - 

DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O requerimento 

administrativo prévio é condição essencial para buscar em juízo o 

recebimento do DPVAT (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – 

Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 

08/08/2011). Se a seguradora se recusa em receber o pedido, deve ser 

admitido o meio encontrado pelo beneficiário (via AR) e reconhecido como 

válido o protocolo administrativo , estando satisfeito o interesse de agir, já 

que é manifesto o perigo de dano, consistente na inviabilidade de a parte 

pleitear a indenização devida.” (TJMT – Agravo de Instrumento n. 

1009931-03.2018.8.11.0000 – Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/10/2018, 

Publicado no DJE 15/10/2018)” (N.U 1013150-24.2018.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO 

BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 

12/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019) V – Mérito Da documentação 

que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados 

no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso e o laudo 

pericial. Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. O 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

anatômica e/ou funcional do membro superior/inferior o percentual 

incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da indenização – 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 

9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais). Considerando que o 

laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima é de 50% (cinquenta por cento), cujo percentual deverá ser 

calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais). Nesse passo, o montante indenizatório a 

ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da 

data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do 

evento danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro. 

Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma 

do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito em Regime de Exceção

9ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1050555-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE MARIA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

1050555-34.2019.8.11.0041 AUTOR(A): JULIANE MARIA DE CAMPOS 

REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Impulsionamento 

por certidão Nos termos da legislação vigente e com espeque no que 

dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a parte autora 

para, querendo, impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem 

como impulsiono os autos intimando as partes quanto a redesignação da a 

audiência de conciliação para o dia 26/08/2020 às 09:30 horas, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 04. Cuiabá - MT, 16 

de abril de 2020. (assinatura eletrônica) Servidor(a) Judiciário da Nona 

Vara Cível

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049763-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON JUNIOR DA SILVA PEIXOTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ARTHUR GOMES CORSINO OAB - MT27536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

1049763-80.2019.8.11.0041 AUTOR(A): JOELSON JUNIOR DA SILVA 

PEIXOTO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação tempestiva, no 

prazo legal, bem como impulsiono os autos intimando as partes quanto a 

redesignação da audiência de conciliação para o dia 26/08/2020 às 09:00 

horas, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 04. 

Cuiabá - MT, 16 de abril de 2020. (assinatura eletrônica) Servidor(a) 

Judiciário da Nona Vara Cível

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049658-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA PATRICIA SILVA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

1049658-06.2019.8.11.0041 AUTOR(A): JANAINA PATRICIA SILVA 

GOMES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação tempestiva, no 

prazo legal, bem como impulsiono os autos intimando as partes quanto a 

redesignação da a audiência de conciliação para o dia 26/08/2020 às 

13:45 horas, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, 

sala 03. Cuiabá - MT, 16 de abril de 2020. (assinatura eletrônica) 
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Servidor(a) Judiciário da Nona Vara Cível

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051006-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAYSLAINY MARIA EVARISTO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA RACHEL FONSECA DA SILVA OAB - MT18972-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

1051006-59.2019.8.11.0041 AUTOR(A): JAYSLAINY MARIA EVARISTO 

SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação tempestiva, no 

prazo legal, bem como impulsiono os autos intimando as partes quanto a 

redesignação da audiência de conciliação para o dia 26/08/2020 às 11:45 

horas, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 04. 

Cuiabá - MT, 16 de abril de 2020. (assinatura eletrônica) Servidor(a) 

Judiciário da Nona Vara Cível

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1051145-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGRICIO FRANCISCO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

1051145-11.2019.8.11.0041 REQUERENTE: AGRICIO FRANCISCO CORREA 

REQUERIDO: SEGURADORA LÍDER Impulsionamento por certidão Nos 

termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os autos intimando a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem como impulsiono 

os autos intimando as partes quanto a redesignação da a udiência de 

conciliação para o dia 26/08/2020 às 12:15 horas, que será realizada 

perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 04. Cuiabá - MT, 16 de abril de 

2020. (assinatura eletrônica) Servidor(a) Judiciário da Nona Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049693-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MEDINA DORNAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1049693-63.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

DANIEL MEDINA DORNAS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Vieram os autos conclusos em razão do 

cancelamento da audiência de conciliação que havia sido designada 

anteriormente, em conformidade com os termos da Portaria-Conjunta n. 

247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, 

de 18 de março de 2020-TJMT. Assim, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 26/08/2020 às 08:00 horas, que será realizada 

perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 04. Fica a parte autora 

intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e 

INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza De Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014230-26.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL PEREIRA RESENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014230-26.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

RAFAEL PEREIRA RESENDE REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 30/07/2020 às 11h45min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

08. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014316-94.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE DA SILVA DASSOW (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014316-94.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

SOLANGE DA SILVA DASSOW REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 
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legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 30/07/2020 às 13:15min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

08. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1054954-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE FERREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

1054954-09.2019.8.11.0041 REQUERENTE: FELIPE FERREIRA LIMA 

REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação tempestiva, no 

prazo legal, bem como impulsiono os autos intimando as partes quanto a 

redesignação da a audiência de conciliação para o dia 26/08/2020 às 

12:45 horas, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, 

sala 02. Cuiabá - MT, 16 de abril de 2020. (assinatura eletrônica) 

Servidor(a) Judiciário da Nona Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1055080-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA MITIKO YAMADA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1055080-59.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: ALEXANDRA MITIKO YAMADA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Vieram os autos 

conclusos em razão do cancelamento da audiência de conciliação que 

havia sido designada anteriormente, em conformidade com os termos da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT. Assim, 

REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 26/08/2020 às 08:30 

horas, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 03. 

Em virtude da parte requerida já ter constituído seu patrono neste feito, 

ficam ambas as partes intimadas na pessoa de seu advogado. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza De Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1030399-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLEN CARLOS DA SILVA OAB - 038.305.091-03 (REPRESENTANTE)

JOSE TIMOTEO DE LIMA OAB - MT7199-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

REDE BRASIL VIDA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E SAUDE LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CIRO SANDES DE OLIVEIRA OAB - MT28329-O 

(ADVOGADO(A))

 

1030399-25.2019.8.11.0041 REQUERENTE: A. C. C. REPRESENTANTE: 

KELLEN CARLOS DA SILVA REQUERIDO: AGEMED SAUDE S/A, REDE 

BRASIL VIDA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E SAUDE LTDA 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT, 16 de abril de 2020. (assinatura eletrônica) Servidor (a) / 

Gestor(a) Judiciário da Nona Vara Cível

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002908-09.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

1002908-09.2020.8.11.0041 REQUERENTE: EDSON OLIVEIRA LIMA 

REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação tempestiva, no 

prazo legal, bem como impulsiono os autos intimando as partes quanto a 

redesignação da audiência de conciliação para o dia 26/08/2020 às 13:15 

horas, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 10. 

Cuiabá - MT, 16 de abril de 2020. (assinatura eletrônica) Servidor(a) 

Judiciário da Nona Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014301-28.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INGRED BIANCA DA SILVA ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014301-28.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

INGRED BIANCA DA SILVA ANDRADE REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 
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DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 30/07/2020 às 12:45min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

08. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049633-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DURCILENE ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

1049633-90.2019.8.11.0041 AUTOR(A): DURCILENE ALVES DOS SANTOS 

REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Impulsionamento 

por certidão Nos termos da legislação vigente e com espeque no que 

dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a parte autora 

para, querendo, impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem 

como impulsiono os autos intimando as partes quanto a redesignação da 

audiência de conciliação para o dia 26/08/2020 às 13:00 horas, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 03. Cuiabá - MT, 16 

de abril de 2020. (assinatura eletrônica) Servidor(a) Judiciário da Nona 

Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051113-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LIMA PONCE JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1051113-06.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLAUDIO LIMA PONCE JUNIOR REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Vieram os autos conclusos em razão do 

cancelamento da audiência de conciliação que havia sido designada 

anteriormente, em conformidade com os termos da Portaria-Conjunta n. 

247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, 

de 18 de março de 2020-TJMT. Assim, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 26/08/2020 às 12:00 horas, que será realizada 

perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 04. Em virtude da parte 

requerida já ter constituído seu patrono neste feito, ficam ambas as partes 

intimadas na pessoa de seu advogado. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza De 

Direito em Substituição Legal

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051416-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA MARTINS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

1051416-20.2019.8.11.0041 AUTOR(A): MARIA APARECIDA MARTINS DA 

SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação tempestiva, no 

prazo legal, bem como impulsiono os autos intimando as partes quanto a 

redesignação da audiência de conciliação para o dia 26/08/2020 às 13:15 

horas, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 04. 

Cuiabá - MT, 16 de abril de 2020. (assinatura eletrônica) Servidor(a) 

Judiciário da Nona Vara Cível

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1050925-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSON PEREIRA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

1050925-13.2019.8.11.0041 AUTOR(A): ADELSON PEREIRA DA CRUZ 

REU: SEGURADORA LÍDER Impulsionamento por certidão Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos intimando a parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação tempestiva, no prazo legal, bem como impulsiono os autos 

intimando as partes quanto a redesignação da audiência de conciliação 

para o dia 26/08/2020 às 11:15 horas, que será realizada perante a 

CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 04. Cuiabá - MT, 16 de abril de 2020. 

(assinatura eletrônica) Servidor(a) Judiciário da Nona Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS
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Processo Número: 1003968-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEINY LETICIA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEINY LETICIA DA CRUZ OAB - MT22051-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THYAGO JORGE MACHADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANA KASSAR DO VALLE RODRIGUES OAB - MT3326-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1003968-22.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: GLEINY LETICIA DA CRUZ REQUERIDO: THYAGO JORGE 

MACHADO Vistos etc. Recebo o presente feito pelo procedimento comum. 

DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por 

atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). A parte autora manifesta 

desinteresse na realização de audiência de conciliação (artigo 319, inciso 

VII do CPC), no entanto, a mesma somente poderá ser dispensada quando 

ambas as partes manifestarem de forma expressa pela não realização da 

audiência (artigo 334, §4, inciso I do CPC). Assim, preenchidos os 

requisitos, designo audiência de conciliação para o dia 16/05/2017 às 

09h30min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a 

CENTRAL DE CONCILIAÇÃO. Fica a parte autora intimada na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte 

requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Embora a 

manifestação de desinteresse do autor, a audiência somente não será 

realizada se todas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse 

na composição consensual (CPC, art. 334, § 4º, I), cabendo à parte ré, se 

o caso, indicar seu desinteresse por meio de petição, apresentada com 10 

(dez) dias de antecedência, contados da data da audiência (CPC, art. 334, 

§ 5º). Ressalvada a hipótese de oportuna manifestação de desinteresse 

pela parte ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Realizada a audiência e não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias 

(CPC, art. 335, caput), terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Em havendo oportuna 

manifestação de desinteresse por parte de todos os réus, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início, para 

cada um dos réus, a partir da data de apresentação do respectivo pedido 

de cancelamento da audiência (CPC, art. 335, II). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0024439-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON GARCIA PEREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILEI CARDOSO OAB - MT12904-O (ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT11393-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIBERTO JOAQUIM ASCHAR (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO MEDEIROS RACHID JORGE OAB - MT15936-O (ADVOGADO(A))

PATRICIA REY CARVALHO OAB - MT12590-O (ADVOGADO(A))

 

0024439-13.2016.8.11.0041 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: WILSON 

GARCIA PEREIRA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: EDIBERTO JOAQUIM 

ASCHAR Impulsionamento por certidão Nos termos do Provimento Nº 

56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar o(a) apelado(a) para, no 

prazo de 15 dias, querendo, apresentar contrarrazões, de acordo com o 

art. 1.010, § 1º, do CPC. Cuiabá - MT, 17 de abril de 2020. (Assinatura 

Eletrônica) Servidor(a) / Gestor(a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031648-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO ALVES FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

1031648-11.2019.8.11.0041 AUTOR(A): HUMBERTO ALVES FRANCA 

REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Impulsionamento 

por certidão Nos termos da legislação vigente e com espeque no que 

dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a parte autora 

para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. bem como 

impulsiono os autos intimando as partes para manifestar sobre o laudo 

pericial, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 17 de abril de 2020. Assinatura 

Eletrônica Servidor(a) / Gestor(a) Judiciário(a) da Nona Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021551-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAISON MAXUEL GUIMARAES SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

1021551-49.2019.8.11.0041 AUTOR(A): RAISON MAXUEL GUIMARAES 

SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT, 17 de abril de 2020. (assinatura eletrônica) Servidor (a) / 

Gestor(a) Judiciário da Nona Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022235-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIERRY DE SOUZA DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

1022235-71.2019.8.11.0041 AUTOR(A): THIERRY DE SOUZA DIAS REU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Impulsionamento por 

certidão Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o 

capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a parte autora para impugnar 

a contestação tempestiva, no prazo legal. bem como impulsiono os autos 

intimando as partes para manifestar sobre o laudo pericial, no prazo de 15 

dias. Cuiabá - MT, 17 de abril de 2020. Assinatura Eletrônica Servidor(a) / 

Gestor(a) Judiciário(a) da Nona Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005345-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOELMA MAGALHAES SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI OAB - MT7341-A (ADVOGADO(A))

ZENILSON LUCAS DE ARRUDA OAB - MT19841/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO IRINEU DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIOVANI HERMINIO TOME OAB - MT10437/B (ADVOGADO(A))

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954-O (ADVOGADO(A))
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Considerando que foram juntadas duas petições (ID. 22015664 e 

22015645) em que são apontados valores distintos, Intimo a Exequente 

para que apresente planilha unificada do débito a fim de evitar equívoco na 

expedição da certidão de crédito quanto ao total do débito remanescente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044758-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO DE ASSIS NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte Requerente para apresentar Impugnação à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044763-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte Requerente para apresentar Impugnação à Contestação.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016886-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016886-53.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: BERENICE DA SILVA SOUZA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo 

audiência de conciliação para o dia 28/08/2020 às 11h45min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 08. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016976-61.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON DA SILVA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016976-61.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

JEFFERSON DA SILVA NETO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA 1Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 28/08/2020 às 12:15min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

08. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0011902-87.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IBSEN FRANCISCO FRAGA PINTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO OAB - MT13685-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVANCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA ESTTELA SILVA GUIMARAES OAB - RJ139141-O 

(ADVOGADO(A))

AMARO DE OLIVEIRA FALCÃO OAB - MT14522-O (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO FONTES MAYA FERREIRA OAB - RJ100618-A 

(ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071822/4/2020 Página 244 de 758



AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 0011902-87.2013.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: IBSEN FRANCISCO FRAGA PINTO 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES 

LTDA, AVANCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA Vistos etc. Trata-se de 

Embargos de Declaração com pedido de efeito modificativo opostos por 

IBSEN FRANCISCO FRAGA PINTO e GLOBAL CONSULTORIA IMOBILIARIA 

LTDA, aduzindo que a sentença foi omissa acerca da suspensão de 

exigibilidade de verbas sucumbenciais relativamente à parte 

embargante/autor, considerando ser beneficiário da gratuidade de Justiça. 

Aduz o embargante/demandado que a sentença incorreu em omissão, na 

medida em que deixou de analisar a Planilha de fl. 114 com a informação 

expressa do valor da comissão CE corretagem, que no seu entender, 

serve para que a cobrança pelo serviço de intermediação seja lícita. Por 

tais razões, pugnam pelo acolhimentos dos declaratórios a fim de sanar as 

omissões apontadas. Inicialmente cabe destacar que os embargos de 

declaração têm como norte as previsões inseridas nos artigos 494 e 1.022 

e seus incisos, ambos do CPC, ou seja, o seu ajuizamento somente 

encontra razão de ser, se a decisão recorrida estiver afetada por 

obscuridade, omissão, contradição ou abrigar erro material, verbis: “Art. 

494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, 

de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de 

cálculo; II - por meio de embargos de declaração. Art. 1.022. Cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material”. Com efeito, pela leitura dos autos 

se constata que a parte ora embargante, IBSEN FRANCISCO FRAGA 

PINTO, litiga sob o pálio da gratuidade da Justiça, tendo sido o benefício 

deferido à fl. 123 dos autos (id. 27893656). Assim sendo, os declaratórios 

devem ser acolhidos para o fim de suprimir omissão constante do julgado, 

a fim de declarar que a exigibilidade do pagamento dos ônus 

sucumbenciais, relativamente ao autor resta suspensa, tendo em vista a 

concessão do benefício da gratuidade, na forma do art. 98, § 3º, do NCPC. 

Por outro lado, não merece prosperar a alegada omissão quanto ao 

documento de fl. 114, já que a decisão atacada contém extensa e clara 

motivação, da qual não destoam suas conclusões. Assim, a embargante 

GLOBAL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA objetiva apenas o reexame da 

causa com a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, o que é inviável 

em sede de embargos de declaração. Como já explicitado inicialmente, os 

declaratórios apenas são cabíveis nos casos de omissão, obscuridade ou 

contradição, não se prestando a reapreciar a causa, tampouco a reformar 

o entendimento proferido, em razão dos rígidos contornos processuais 

desta espécie de recurso. Ou seja, o simples descontentamento do 

Embargante com o julgado ou a análise de provas não tem o condão de 

tornar cabível este Recurso que, como dito, serve ao aprimoramento da 

decisão, quando nela há pontos omissos, obscuros e/ou contraditórios e 

quando está pautada em premissa equivocada. Diante do exposto, 

conheço e rejeito os embargos da demandada (id. 29901613), mas acolho 

os embargos de declaração do autor (id. 29900783), nos termos dos 

artigos 1.022 do Novo Código de Processo Civil, apenas para determinar a 

suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais referente à parte 

demandante, ora embargante, tendo em vista que litiga sob o pálio da 

gratuidade da Justiça. No mais a sentença permanece tal como lançada. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá–MT, 14 de abril de 2020. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0011902-87.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IBSEN FRANCISCO FRAGA PINTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO OAB - MT13685-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVANCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA ESTTELA SILVA GUIMARAES OAB - RJ139141-O 

(ADVOGADO(A))

AMARO DE OLIVEIRA FALCÃO OAB - MT14522-O (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO FONTES MAYA FERREIRA OAB - RJ100618-A 

(ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 0011902-87.2013.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: IBSEN FRANCISCO FRAGA PINTO 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES 

LTDA, AVANCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA Vistos etc. Trata-se de 

Embargos de Declaração com pedido de efeito modificativo opostos por 

IBSEN FRANCISCO FRAGA PINTO e GLOBAL CONSULTORIA IMOBILIARIA 

LTDA, aduzindo que a sentença foi omissa acerca da suspensão de 

exigibilidade de verbas sucumbenciais relativamente à parte 

embargante/autor, considerando ser beneficiário da gratuidade de Justiça. 

Aduz o embargante/demandado que a sentença incorreu em omissão, na 

medida em que deixou de analisar a Planilha de fl. 114 com a informação 

expressa do valor da comissão CE corretagem, que no seu entender, 

serve para que a cobrança pelo serviço de intermediação seja lícita. Por 

tais razões, pugnam pelo acolhimentos dos declaratórios a fim de sanar as 

omissões apontadas. Inicialmente cabe destacar que os embargos de 

declaração têm como norte as previsões inseridas nos artigos 494 e 1.022 

e seus incisos, ambos do CPC, ou seja, o seu ajuizamento somente 

encontra razão de ser, se a decisão recorrida estiver afetada por 

obscuridade, omissão, contradição ou abrigar erro material, verbis: “Art. 

494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, 

de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de 

cálculo; II - por meio de embargos de declaração. Art. 1.022. Cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material”. Com efeito, pela leitura dos autos 

se constata que a parte ora embargante, IBSEN FRANCISCO FRAGA 

PINTO, litiga sob o pálio da gratuidade da Justiça, tendo sido o benefício 

deferido à fl. 123 dos autos (id. 27893656). Assim sendo, os declaratórios 

devem ser acolhidos para o fim de suprimir omissão constante do julgado, 

a fim de declarar que a exigibilidade do pagamento dos ônus 

sucumbenciais, relativamente ao autor resta suspensa, tendo em vista a 

concessão do benefício da gratuidade, na forma do art. 98, § 3º, do NCPC. 

Por outro lado, não merece prosperar a alegada omissão quanto ao 

documento de fl. 114, já que a decisão atacada contém extensa e clara 

motivação, da qual não destoam suas conclusões. Assim, a embargante 

GLOBAL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA objetiva apenas o reexame da 

causa com a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, o que é inviável 

em sede de embargos de declaração. Como já explicitado inicialmente, os 

declaratórios apenas são cabíveis nos casos de omissão, obscuridade ou 

contradição, não se prestando a reapreciar a causa, tampouco a reformar 

o entendimento proferido, em razão dos rígidos contornos processuais 

desta espécie de recurso. Ou seja, o simples descontentamento do 

Embargante com o julgado ou a análise de provas não tem o condão de 

tornar cabível este Recurso que, como dito, serve ao aprimoramento da 

decisão, quando nela há pontos omissos, obscuros e/ou contraditórios e 

quando está pautada em premissa equivocada. Diante do exposto, 

conheço e rejeito os embargos da demandada (id. 29901613), mas acolho 

os embargos de declaração do autor (id. 29900783), nos termos dos 

artigos 1.022 do Novo Código de Processo Civil, apenas para determinar a 

suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais referente à parte 

demandante, ora embargante, tendo em vista que litiga sob o pálio da 

gratuidade da Justiça. No mais a sentença permanece tal como lançada. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá–MT, 14 de abril de 2020. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019015-70.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAGLISSANY BARROZO DE ASSUNCAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA OAB - MT10464-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019015-70.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

NAGLISSANY BARROZO DE ASSUNCAO REU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos etc. Os autos vieram 

concluso para análise da impugnação à proposta de honorários periciais. 

Intimado o perito a se manifestar sobre a impugnação , aduz a 

complexidade do laudo e apresenta redução de 10%. Em análise dos 

autos, levando em consideração o grau de complexidade revelado pelos 

quesitos formulados, as diligências do perito para realização da perícia e 

as horas que serão consumidas, entende-se que o valor dos honorários 

periciais propostos, não se mostram exacerbados, remunerando-o pelo 

seu trabalho com dignidade. Neste sentido, o entendimento esposado pelo 

e. TJMT, ao julgar caso análogo, senão vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - AGRAVO RETIDO - 

PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE PRESCRIÇÃO DA 

PROPOSIÇÃO DA AÇÃO REJEITADAS – JUSTA INDENIZAÇÃO - JUROS 

COMPENSATÓRIOS - JUROS MORATÓRIOS - CORREÇÃO MONETÁRIA - 

HONORÁRIOS PERICIAIS - AGRAVO RETIDO DESPROVIDO - SENTENÇA 

MANTIDA. Tem legitimidade o autor que de posse do contrato de compra e 

venda propõe ação de indenização. O feito de desapropriação indireta 

prescreve em vinte anos. Inteligência da Súmula 119 do STJ. O valor da 

indenização pela área expropriada é o apurado no momento da perícia. Os 

juros compensatórios incidem a partir da ocupação, conforme Súmula 114 

do STJ e são de 12% (doze por cento) ao ano. Inteligência da Súmula 618 

do STF. Os juros moratórios incidem à taxa de 6% (seis por cento) ao ano 

a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte ao da apresentação do 

precatório, desde que entregue até 1º de julho (Constituição Federal, art. 

100, § 1º). A correção monetária tem como termo inicial a data do laudo 

pericial pelo IGP-M, que se mostra mero fator de atualização do valor 

devido para evitar a depreciação do valor real da moeda a partir da 

avaliação. Os honorários do perito devem guardar pertinência com a 

complexidade, extensão e tempo a ser despendidos na elaboração do 

laudo, assegurando a justa remuneração do profissional nomeado.” (TJMT 

- RAI nº 107491/2008 - Rel. Des. A. Bitar Filho - 2ª Câm. Cív. - j. 

03-03-2010) destaquei. Diante do exposto, HOMOLOGO a proposta de 

honorários periciais de R$ 6.930,00 apresentada pelo expert, por entender 

razoável e proporcional para realização dos trabalhos periciais referidos. 

Considerando que a parte responsável já efetuou o depósito, R$ 1.000,00 

(hum mil reais), intime-se a requerida para efetuar o depósito do valor 

remanescente. Após, intime-se o Sr. Perito Judicial para fixar dia e hora 

para início dos trabalhos periciais, cientificando-se previamente as partes 

do referido ato. CUIABÁ. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019015-70.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAGLISSANY BARROZO DE ASSUNCAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA OAB - MT10464-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019015-70.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

NAGLISSANY BARROZO DE ASSUNCAO REU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos etc. Os autos vieram 

concluso para análise da impugnação à proposta de honorários periciais. 

Intimado o perito a se manifestar sobre a impugnação , aduz a 

complexidade do laudo e apresenta redução de 10%. Em análise dos 

autos, levando em consideração o grau de complexidade revelado pelos 

quesitos formulados, as diligências do perito para realização da perícia e 

as horas que serão consumidas, entende-se que o valor dos honorários 

periciais propostos, não se mostram exacerbados, remunerando-o pelo 

seu trabalho com dignidade. Neste sentido, o entendimento esposado pelo 

e. TJMT, ao julgar caso análogo, senão vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - AGRAVO RETIDO - 

PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE PRESCRIÇÃO DA 

PROPOSIÇÃO DA AÇÃO REJEITADAS – JUSTA INDENIZAÇÃO - JUROS 

COMPENSATÓRIOS - JUROS MORATÓRIOS - CORREÇÃO MONETÁRIA - 

HONORÁRIOS PERICIAIS - AGRAVO RETIDO DESPROVIDO - SENTENÇA 

MANTIDA. Tem legitimidade o autor que de posse do contrato de compra e 

venda propõe ação de indenização. O feito de desapropriação indireta 

prescreve em vinte anos. Inteligência da Súmula 119 do STJ. O valor da 

indenização pela área expropriada é o apurado no momento da perícia. Os 

juros compensatórios incidem a partir da ocupação, conforme Súmula 114 

do STJ e são de 12% (doze por cento) ao ano. Inteligência da Súmula 618 

do STF. Os juros moratórios incidem à taxa de 6% (seis por cento) ao ano 

a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte ao da apresentação do 

precatório, desde que entregue até 1º de julho (Constituição Federal, art. 

100, § 1º). A correção monetária tem como termo inicial a data do laudo 

pericial pelo IGP-M, que se mostra mero fator de atualização do valor 

devido para evitar a depreciação do valor real da moeda a partir da 

avaliação. Os honorários do perito devem guardar pertinência com a 

complexidade, extensão e tempo a ser despendidos na elaboração do 

laudo, assegurando a justa remuneração do profissional nomeado.” (TJMT 

- RAI nº 107491/2008 - Rel. Des. A. Bitar Filho - 2ª Câm. Cív. - j. 

03-03-2010) destaquei. Diante do exposto, HOMOLOGO a proposta de 

honorários periciais de R$ 6.930,00 apresentada pelo expert, por entender 

razoável e proporcional para realização dos trabalhos periciais referidos. 

Considerando que a parte responsável já efetuou o depósito, R$ 1.000,00 

(hum mil reais), intime-se a requerida para efetuar o depósito do valor 

remanescente. Após, intime-se o Sr. Perito Judicial para fixar dia e hora 

para início dos trabalhos periciais, cientificando-se previamente as partes 

do referido ato. CUIABÁ. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028109-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELEUSA FRANCISCA PEREIRA (AUTOR(A))

LAURA CRISTIANE DAVI NASSER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO MIGUEL DA COSTA NETO OAB - MT16362-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1028109-71.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LAURA CRISTIANE DAVI NASSER, ELEUSA FRANCISCA PEREIRA REU: 

SEGURADORA LÍDER Visto etc. LAURA CRISTIANE DAVI NASSER 

interpôs embargos declaratórios em face da sentença proferia de ID. 

22609886, ao argumento de que a mesma incorreu em omissão quanto a 

pluralidade do polo ativo, vez que declarou a extinção do processo em 

razão da co-autora ELEUSA FRANCISCA PEREIRA não ter regularizado 

sua legitimidade ad causa. Por tais razões, requer seja sanado o vício 

apontado para dar prosseguimento da ação com relação a Embargante, 

bem como seja homologado o pedido de desistência formulado pela 

demandante já excluída da lide. Inicialmente cabe destacar que os 

embargos de declaração têm como norte as previsões inseridas nos 

artigos 494 e 1.022 e seus incisos, ambos do CPC, ou seja, o seu 

ajuizamento somente encontra razão de ser, se a decisão recorrida 

estiver afetada por obscuridade, omissão, contradição ou abrigar erro 

material, verbis: “Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: 

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões 

materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração. 

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”. Compulsando os autos, 

verifica-se que razão assiste a Embargante, isso porque, a sentença 

atacada extinguiu o processo na sua totalidade, quando deveria ser em 

relação a ELEUSA FRANCISCA PEREIRA. Assim, como já foi proferida 

sentença excluindo a referida autora da lide, tem-se que inviável a 

admissão do pedido de desistência agora formulado. Diante do exposto, 
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ACOLHO parcialmente os embargos de declaração, nos termos do artigo 

1.022 do Código de Processo Civil, para, modificando a sentença prolatada 

no ID. 22609886, julgar extinto o presente feito tão somente com relação a 

autora ELEUSA FRANCISCA PEREIRA. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá–MT, 

16 de abril de 2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0003138-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON GOMES GUERRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENERAL MOTORS DO BRASIL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 0003138-10.2016.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: GILSON GOMES GUERRA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: GENERAL MOTORS DO BRASIL, 

GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA Vistos etc. No decisório 

anterior foi indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita, 

determinado a intimação da parte autora para no prazo de 15 (quinze) 

dias, recolher as custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição 

inicial. Interposto agravo de instrumento o recurso foi desprovido. 

Transcorreu o prazo sem o devido atendimento pela parte interessada. 

Não houve a citação da parte contrária e, portanto, não ocorreu a 

triangularização processual. É o relatório. Decido. Verifica-se que se 

esvaiu o prazo para o atendimento do emanado por este juízo sem que a 

parte autora houvesse efetuado o recolhimento das custas processuais. 

Vejamos o que dita o artigo 321 e parágrafo único do Código de Processo 

Civil: O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. O entendimento 

jurisprudencial do e. Tribunal de Justiça Mato-Grossense é firme quanto à 

desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para recolher as 

custas processuais devidas, antes de se determinar a extinção do 

processo pelo inciso I do artigo 485 do Código de Processo Civil: 

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE 

TERCEIRO - EMENDA À INICIAL - PUBLICAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO 

- ORDEM JUDICIAL NÃO ATENDIDA - INDEFERIMENTO DA INICIAL - 

INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - RECURSO IMPROVIDO. A 

extinção do processo, por indeferimento da inicial, não exige a intimação 

pessoal da parte, por ausência de previsão legal. (Ap 138872/2017, DES. 

MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 03/09/2018, Publicado no DJE 14/09/2018) EMBARGOS A 

EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA – JUSTIÇA 

GRATUITA INDEFERIDA - INTIMAÇÃO - AUSENCIA DE RECOLHIMENTO 

DAS CUSTASPROCESSAIS – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL 

- EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. O descumprimento da decisão que determina o 

recolhimento das custas processuais, após análise do pedido de 

gratuidade da justiça, enseja a extinção do processo sem resolução do 

mérito, mostrando-se desnecessária a intimação pessoal da parte. (Ap 

24609/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 

22/05/2018) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – 

SENTENÇA QUE DECRETAA EXTINÇÃO POR ABANDONO - NÃO 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA 

INTIMAÇÃO PESSOAL – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA 

ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. "Cancela-se a distribuição na 

hipótese de não recolhimento das custas no prazo de 30 dias, 

independentemente de prévia intimação da parte" (AgInt no AREsp 

554.947/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, 

julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017).(Ap 171375/2016, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/05/2018, Publicado no DJE 16/05/2018) RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUCIAL – NÃO RECOLHIMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTIMAÇÃO VIA ADVOGADO – INÉRCIA – 

INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE - CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA E RECURSO 

DESPROVIDO. Basta a intimação do advogado para comprovar o 

pagamento das custas iniciais, nos termos do artigo 290, do NCPC. 

Compete ao advogado da parte cumprir a determinação para comprovar o 

pagamento das custas processuais em razão de ser ato processual de 

natureza técnica, sem necessidade de intimação pessoal do demandante. 

(Ap 122441/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 

05/03/2018) No mesmo sentido é a jurisprudência do c. STJ; veja-se: 

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. CUSTAS. 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. REGRA 

GERAL. DESNECESSIDADE. PECULIARIDADES DO CASO. ATO DE 

COMUNICAÇÃO IMPRESCINDÍVEL. (...) 4. É desnecessária a intimação 

pessoal da parte para que o magistrado determine o cancelamento da 

distribuição por falta de pagamento de custas (art. 257 do CPC). 

Orientação traçada por ocasião do julgamento dos EREsp 495.276/RJ, Rel. 

Min. Ari Pargendler, Corte Especial, DJe 30/06/2008 e reiterada nos EREsp 

676.642/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 04/12/2008, 

superando o entendimento da Súmula 111/TFR. 5. Apesar da regra geral, 

algumas peculiaridades justificam a necessidade da intimação da parte 

antes de decretar-se a extinção do feito, como decidiu o acórdão 

recorrido. Em primeiro, a necessidade de cálculos preliminares pelo próprio 

serviço judiciário (REsp 1.132.771/AM e AgRg nos EDcl no REsp 

1.169.567/RS); a existência de despacho da inicial pelo juiz, atestando de 

início o cumprimento dos requisitos mínimos de admissibilidade (EREsp 

495.276/RJ) e, por fim, a ocorrência da redistribuição do feito, da Justiça 

Federal para a Justiça Estadual (REsp 205.133/RJ e REsp 235.646/SC). 6. 

Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 1217289 / RJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Julgado em 07/06/2011, DJe 

16/06/2011). “AGRAVO REGIMENTAL - PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO 

- EMBARGOS DE DEVEDOR - CUSTAS – RECOLHIMENTO - PRAZO - 30 

DIAS - ART. 257 DO CPC - INTIMAÇÃO - DESNECESSIDADE - 

DISTRIBUIÇÃO - CANCELAMENTO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - 

IMPROVIMENTO. 1.- O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é 

firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para 

recolher as custas processuais devidas, antes de se determinar a 

extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código de Processo 

Civil. Precedentes. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo 

capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus 

próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (STJ, AgRg nos 

EDcl no REsp 1253573 / RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, Julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012). Assim, diante da 

ausência do recolhimento das custas e do não atendimento de diligência 

emanada por este juízo, sendo evidente a falta de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, indefiro a 

petição inicial e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no que dispõe o art. 485, I do Código 

de Processo Civil. Sem custas. Sem honorários diante da ausência da 

angularização processual. P.R.I. Transitado em julgado, arquivem-se os 

autos, com as baixas de estilo e formalidades legais. Cumpra-se. CUIABÁ. 

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020880-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA SOUZA DE OLIVEIRA SANTOS (AUTOR(A))

JOELSON GOMES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LYSANDRA ISABELLE DE MORAIS E SILVA OAB - MT21599/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1020880-94.2017.8.11.0041 AUTOR: ELIZANGELA 

SOUZA DE OLIVEIRA SANTOS, JOELSON GOMES DOS SANTOS RÉU: 

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos 

intimando a parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no 

prazo legal. Cuiabá - MT, 27 de outubro de 2017. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 
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78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003528-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT7568-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT21387-B (ADVOGADO(A))

LAUREN ELLWANGER SEFERIN OAB - RS54520 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003528-89.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

RODRIGO MISCHIATTI, RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS 

S/S REU: BANCO DO BRASIL S/A Vistos etc. Trata-se de Embargos de 

Declaração com pedido de efeito modificativo opostos pelo Banco do 

Brasil S/A, aduzindo que a sentença incorreu em omissão quanto ao termo 

inicial da correção monetária, vez que Colendo Superior Tribunal de 

Justiça tem entendimento consolidado de que os honorários advocatícios 

arbitrados nos termos do art. 20, § 4º, do CPC (atual 85, §2º, CPC/2015) 

sofrem correção monetária a partir do arbitramento. O objetivo dos 

embargos de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, 

contraditório, omisso ou corrigir erro material existente na decisão em 

sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III do NCPC). Da análise dos autos, 

verifica-se que os declaratórios merecem acolhimento, visto que a 

sentença embargada julgou procedente os pedidos autorais para 

condenar a requerida ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais), 

acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da notificação da 

rescisão contratual, quando deveria ser a data em que foi arbitrado. Neste 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA 

– PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEITADAS – CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E 

INJUSTIFICADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA 

PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – VALOR DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, OBJETO DA LIDE, ARBITRADOS EM VALOR RAZOÁVEL 

– JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A 

PARTIR DO ARBITRAMENTO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. A sociedade de advogados possui 

legitimidade para ajuizar ação relacionada aos honorários advocatícios 

decorrentes de demanda proposta por seus sócios, quando existir 

menção expressa do nome da sociedade no instrumento de procuração. A 

controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos 

honorários decorrentes de prestação de serviços advocatícios, afasta a 

carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a 

propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido. 

Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma 

unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista 

contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em 

juízo se impõe. Em relação ao arbitramento, para se chegar a um valor 

justo e equânime deve o julgador examinar exclusivamente os aspectos 

fáticos em relação ao trabalho desenvolvido pelo advogado e o grau de 

complexidade da causa e o tempo despendido não podendo ser irrisório 

ou excessivo, segundo critérios de utilização dentro do estabelecido pelas 

alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do § 3º c/c § 4º, do art. 20, do CPC. Se o juiz atendeu a 

tais requisitos não merece retoques a decisão para minoração deste valor. 

Os juros de mora incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios 

arbitrados têm início a partir da citação da ação de arbitramento (artigo 219 

do CPC), e a correção monetária a partir da data do arbitramento, data da 

valoração dos trabalhos do profissional do direito.” (Ap 122617/2015, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016)(grifei). Com essas 

considerações, ACOLHO os embargos de declaração de id. 30765443, a 

fim de que o dispositivo da sentença passe a contar com a seguinte 

redação: “Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e 

capazes a influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial desta Ação de Arbitramento 

de Honorários Advocatícios para CONDENAR o réu ao pagamento de R$ 

12.000,00 (doze mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC, a 

partir do arbitramento (sentença) e de juros de mora de 1% (um por cento) 

ao mês, a partir da citação. CONDENO, ainda, a requerida, ao pagamento 

das custas processuais, e honorários advocatícios, este arbitrado em R$ 

3.000,00 (três mil reais), na forma prevista no artigo 85, § 8°, do CPC.” No 

mais a sentença permanece tal como lançada. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá–MT, 16 de abril de 2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito em Substituição

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1031870-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DE JORGE MARMORARIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DILMA GOMES OAB - MT22771/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GR TERCEIRIZACOES E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME (REU)

 

Intimo a parte Requerente para se manifestar sobre a certidão negativa do 

Oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0009149-75.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOIRDES BENEDITA DE MORAES E SILVA (EXEQUENTE)

MOACYR DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO HELIO RODRIGUES DO PRADO FILHO OAB - MT7626-O 

(ADVOGADO(A))

AFONSO HENRIQUES MAIMONI OAB - MT2772-O (ADVOGADO(A))

CASSIA ADRIANA SILVA FORTALEZA OAB - MT12908-O 

(ADVOGADO(A))

ALBERTO BRANDAO HENRIQUES MAIMONI OAB - MT7234-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVER PREVIDENCIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Taísa Fernandes da SIlva Peres OAB - MT12815-O (ADVOGADO(A))

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666-O 

(ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

NEY JOSE CAMPOS OAB - MG44243-O (ADVOGADO(A))

DILSON CLARE GOULART DE CARVALHO OAB - MT102024-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 0009149-75.2004.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MOACYR DA SILVA, LOIRDES BENEDITA DE MORAES E SILVA 

EXECUTADO: VIVER PREVIDENCIA Vistos etc. Trata-se de Cumprimento 

de Sentença. Considerando que a parte autora embora intimada não 

procedeu com o andamento do feito, por se tratar de processo em fase de 

cumprimento de sentença, determino a remessa dos autos ao ARQUIVO 

com as baixas, formalidades de estilo até posterior impulsionamento da 

parte interessada. Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário. CUIABÁ. 

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1032055-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANICE BENEDITA MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANDES DA SILVA NAGALHAES OAB - MT20386-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente para apresentar Impugnação à Contestação.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049881-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANUBIA FERREIRA GOULART (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

1049881-56.2019.8.11.0041 AUTOR(A): VANUBIA FERREIRA GOULART 

REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Impulsionamento 

por certidão Nos termos da legislação vigente e com espeque no que 

dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a parte autora 

para, querendo, impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem 

como impulsiono os autos intimando as partes quanto a redesignação da 

audiência de conciliação para o dia 26/08/2020 às 10:45 horas, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 02. Cuiabá - MT, 17 

de abril de 2020. (assinatura eletrônica) Servidor(a) Judiciário da Nona 

Vara Cível

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1053264-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM BARBOSA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

1053264-42.2019.8.11.0041 AUTOR(A): WILLIAM BARBOSA LIMA REU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Impulsionamento por 

certidão Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o 

capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a parte autora para, 

querendo, impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem como 

impulsiono os autos intimando as partes quanto a redesignação da 

audiência de conciliação para o dia 26/08/2020 às 09:00 horas, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 06. Cuiabá - MT, 17 

de abril de 2020. (assinatura eletrônica) Servidor(a) Judiciário da Nona 

Vara Cível

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052914-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SABRINA BENTO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

1052914-54.2019.8.11.0041 AUTOR(A): SABRINA BENTO DOS SANTOS 

REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Impulsionamento 

por certidão Nos termos da legislação vigente e com espeque no que 

dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a parte autora 

para, querendo, impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem 

como impulsiono os autos intimando as partes quanto a redesignação da 

audiência de conciliação para o dia 26/08/2020 às 08:00 horas, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 06. Cuiabá - MT, 17 

de abril de 2020. (assinatura eletrônica) Servidor(a) Judiciário da Nona 

Vara Cível

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052929-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIMAR DE SOUSA TRINDADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

1052929-23.2019.8.11.0041 AUTOR(A): FRANCIMAR DE SOUSA 

TRINDADE REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação tempestiva, no 

prazo legal, bem como impulsiono os autos intimando as partes quanto a 

redesignação da audiência de conciliação para o dia 26/08/2020 às 08:15 

horas, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 06. 

Cuiabá - MT, 17 de abril de 2020. (assinatura eletrônica) Servidor(a) 

Judiciário da Nona Vara Cível

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052954-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA REJANI BERTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

1052954-36.2019.8.11.0041 AUTOR(A): FATIMA REJANI BERTI REU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Impulsionamento por 

certidão Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o 

capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a parte autora para, 

querendo, impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem como 

impulsiono os autos intimando as partes quanto a redesignação da 

audiência de conciliação para o dia 26/08/2020 às 08:45 horas, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 06. Cuiabá - MT, 17 

de abril de 2020. (assinatura eletrônica) Servidor(a) Judiciário da Nona 

Vara Cível

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016833-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO PEREIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RITA DE CASSIA MARINI SANTOS (REQUERIDO)

HEROTIDES PASSOS DOS SANTOS (REQUERIDO)

CEZALPINO ALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016833-72.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARCO ANTONIO PEREIRA ALVES REQUERIDO: RITA DE 

CASSIA MARINI SANTOS, CEZALPINO ALVES DOS SANTOS, HEROTIDES 

PASSOS DOS SANTOS Vistos etc. Inicialmente, observa-se na exordial 

que o autor pugna pelo parcelamento das custas processuais, assim, com 

base nos art. 98,§ 6° do CPC e art. 468, §6° e §7° do CNGC, DEFIRO o 

pedido de parcelamento das custas processuais em até 06 (seis) 

prestações. INTIME-SE a parte autora, na pessoa do seu procurador para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, recolher a primeira parcela das custas 

processuais, devendo comprovar o recolhimento das parcelas mês a mês, 

até a quitação final da guia de custas e taxa judiciária. Nos termos do atual 

Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 

04/08/2020 às 10h00min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 05. Fica a parte 

autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE 

e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 
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(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017006-96.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT15188-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017006-96.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUIZ DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária 

gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). 

Preenchidos os requisitos, designo audiência de conciliação para o dia 

31/08/2020 às 10h30min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 01. Fica a parte 

autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE 

e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1016620-66.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALLARDO CORREIA OAB - SP247066-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASFURI COMERCIO DE COLCHOES LTDA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016620-66.2020.8.11.0041. AUTOR: 

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO REU: ASFURI COMERCIO DE 

COLCHOES LTDA Vistos etc. Verifica-se que a ação foi distribuída sem o 

devido recolhimento das custas do Estado de Mato Grosso, sendo assim 

DETERMINO a intimação do requerente, na pessoa de seu procurador 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher e/ou apresentar a guia de 

custas/taxas judiciarias devidamente pagas, sob as penas da lei, 

conforme Artigo 2º, Parágrafo Único da Portaria 844/2018-PRES do TJ-MT. 

Após, conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054177-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO CEZAR PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

1054177-24.2019.8.11.0041 AUTOR(A): SILVIO CEZAR PEREIRA REU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Impulsionamento por 

certidão Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o 

capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a parte autora para, 

querendo, impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem como 

impulsiono os autos intimando as partes quanto a redesignação da 

audiência de conciliação para o dia 26/08/2020 às 09:15 horas, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 06. Cuiabá - MT, 17 

de abril de 2020. (assinatura eletrônica) Servidor(a) Judiciário da Nona 

Vara Cível

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054357-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE PEREIRA DE ARAUJO (AUTOR(A))

GABRIEL PEREIRA NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

1054357-40.2019.8.11.0041 AUTOR(A): GABRIEL PEREIRA NUNES, 

GISLAINE PEREIRA DE ARAUJO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos 

intimando a parte autora para, querendo, impugnar a contestação 

tempestiva, no prazo legal, bem como impulsiono os autos intimando as 

partes quanto a redesignação da audiência de conciliação para o dia 

26/08/2020 às 10:00 horas, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, sala 06. Cuiabá - MT, 17 de abril de 2020. (assinatura 

eletrônica) Servidor(a) Judiciário da Nona Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021627-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELE IZABEL MOURA DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

1021627-73.2019.8.11.0041 AUTOR(A): RAFAELE IZABEL MOURA DE 

BARROS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT, 17 de abril de 2020. (assinatura eletrônica) Servidor (a) / 

Gestor(a) Judiciário da Nona Vara Cível

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1054470-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN STEFANY PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 
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(ADVOGADO(A))

 

1054470-91.2019.8.11.0041 REQUERENTE: MIRIAN STEFANY PEREIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação tempestiva, no 

prazo legal, bem como impulsiono os autos intimando as partes quanto a 

redesignação da audiência de conciliação para o dia 26/08/2020 às 11:00 

horas, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 06. 

Cuiabá - MT, 17 de abril de 2020. (assinatura eletrônica) Servidor(a) 

Judiciário da Nona Vara Cível

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1054462-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

URIAS RODRIGUES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

1054462-17.2019.8.11.0041 REQUERENTE: URIAS RODRIGUES MOREIRA 

REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação tempestiva, no 

prazo legal, bem como impulsiono os autos intimando as partes quanto a 

redesignação da audiência de conciliação para o dia 26/08/2020 às 10:45 

horas, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 06. 

Cuiabá - MT, 17 de abril de 2020. (assinatura eletrônica) Servidor(a) 

Judiciário da Nona Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031196-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ CUSTODIO DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

1031196-98.2019.8.11.0041 AUTOR(A): JUAREZ CUSTODIO DE ARRUDA 

REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Impulsionamento 

por certidão Nos termos da legislação vigente e com espeque no que 

dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a parte autora 

para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. Cuiabá - MT, 17 

de abril de 2020. (assinatura eletrônica) Servidor (a) / Gestor(a) Judiciário 

da Nona Vara Cível

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051728-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDINALVA NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

1051728-93.2019.8.11.0041 AUTOR(A): LINDINALVA NUNES DA SILVA 

REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Impulsionamento 

por certidão Nos termos da legislação vigente e com espeque no que 

dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a parte autora 

para, querendo, impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem 

como impulsiono os autos intimando as partes quanto a redesignação da 

audiência de conciliação para o dia 26/08/2020 às 12:45 horas, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 10. Cuiabá - MT, 17 

de abril de 2020. (assinatura eletrônica) Servidor(a) Judiciário da Nona 

Vara Cível

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051551-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CARDOSO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

1051551-32.2019.8.11.0041 AUTOR(A): MARIA CARDOSO DA SILVA 

REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Impulsionamento 

por certidão Nos termos da legislação vigente e com espeque no que 

dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a parte autora 

para, querendo, impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem 

como impulsiono os autos intimando as partes quanto a redesignação da 

audiência de conciliação para o dia 26/08/2020 às 12:30 horas, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 10. Cuiabá - MT, 17 

de abril de 2020. (assinatura eletrônica) Servidor(a) Judiciário da Nona 

Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031521-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIRO FRANCISCO CUSTODIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

1031521-73.2019.8.11.0041 AUTOR(A): VALDEIRO FRANCISCO 

CUSTODIO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT, 17 de abril de 2020. (assinatura eletrônica) Servidor (a) / 

Gestor(a) Judiciário da Nona Vara Cível

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055854-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON FREDERICO BENEDITO DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

1055854-89.2019.8.11.0041 AUTOR(A): JOILSON FREDERICO BENEDITO 

DE CAMPOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação tempestiva, no 

prazo legal, bem como impulsiono os autos intimando as partes quanto a 

redesignação da audiência de conciliação para o dia 26/08/2020 às 10:30 
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horas, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 10. 

Cuiabá - MT, 17 de abril de 2020. (assinatura eletrônica) Servidor(a) 

Judiciário da Nona Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030952-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELITA RIBEIRO DE FREITAS (AUTOR(A))

M. R. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

1030952-72.2019.8.11.0041 AUTOR(A): JOSELITA RIBEIRO DE FREITAS, 

M. R. D. A. REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal bem 

como impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre a 

perícia realizada na central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - 

MT, 17 de abril de 2020. Assinatura Eletrônica Servidor(a) / Gestor(a) 

Judiciário(a) da Nona Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1016767-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA PERECIN NOCITI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIAN DERVALHE NATAL OAB - MT19828/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARQUINHO AUTOMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

MARCOS VINICIUS MAZZER CUNHA (REQUERIDO)

CELIA REGINA MAZZER CUNHA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016767-97.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: TATIANA PERECIN NOCITI REQUERIDO: MARQUINHO 

AUTOMOVEIS LTDA, MARCOS VINICIUS MAZZER CUNHA, CELIA REGINA 

MAZZER CUNHA Vistos etc. Trata-se de Ação de Rescisão Contratual de 

Compra e Venda e Raparação de Danos movida porTATIANA PERECIN 

NOCITI em face de MARQUINHO AUTOMOVEIS LTDA, MARCOS VINICIUS 

MAZZER CUNHA e CELIA REGINA MAZZER CUNHA, devidamente 

qualificados nos autos. Realizada a tentativa de citação essa restou 

inexitosa. Procedida a intimação do autor a fim de dar andamento no feito, 

o mesmo quedou-se inerte. Tentada a intimação pessoal para 

manifestação, a correspondência retornou com a menção “Mudou-se.”, 

embora seja o endereço informado pelo requerente nos autos, 

provocando, assim, o abandono do processo, por mais de 30 (trinta) dias. 

É o relatório. Decido. Conforme se vislumbra, a parte autora deixou de 

promover os atos necessários para andamento do processo, provocando 

o seu abandono. Está disposto nos art. 106, II, Parágrafo segundo e 

Parágrafo único do art. 274, ambos do CPC, que compete ao advogado, ou 

à parte quando postular em causa própria, informar ao escrivão do 

processo qualquer mudança de endereço, sob pena de reputar-se válida 

as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos. Vejamos: “Art. 

106. Compete ao advogado, ou à parte quando postular em causa própria: 

(...) II - comunicar ao escrivão do processo qualquer mudança de 

endereço. Parágrafo Segundo. (...); se infringir o previsto no n° II 

reputar-se-ão válidas as intimações enviadas, em carta registrada, para o 

endereço constante dos autos.” “Art. 274. (...) Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as comunicações e intimações dirigidas ao endereço 

residencial ou profissional declinado na inicial, contestação ou embargos, 

cumprindo às partes atualizar o respectivo endereço sempre que houver 

modificação temporária ou definitiva.” Após análise dos autos, verifica-se 

que a intimação foi enviada ao endereço constante dos autos. Por isso, 

presume-se válida a intimação enviada a parte autora, pois é seu dever 

informar o novo endereço quando alterado. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO INFORMADA AO JUÍZO. EXTINÇÃO DO 

FEITO MANTIDA. A inércia da parte autora, por prazo superior a 30 dias, 

quanto à promoção de atos e diligências que lhe competem, implica na 

extinção do feito sem resolução de mérito, conforme disposto no art. 267, 

III, do CPC. Mudança de endereço não comunicada ao juízo. Presunção de 

intimação pessoal. Incidência do art. 238, parágrafo único, CPC. 

Manutenção da sentença que extinguiu o feito por inércia do credor. 

APELO DESPROVIDO.” (TJRS - RAC nº 70036808673, 17ª Câm. Cív. – 

Relatora: Desa. Liege Puricelli Pires - j. 24-06-2010) destaquei. Conforme 

se vislumbra, a requerente deixou de promover os atos necessários para 

andamento do processo, provocando o seu abandono, mesmo intimada a 

providenciar o andamento. Vejamos o disposto no artigo 485, inciso III, do 

CPC: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...] III - quando, por 

não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; Acerca da extinção do feito por desídia 

da parte intimada pessoalmente para impulsionar o feito, tem decidido o 

nosso e. Tribunal Mato-Grossense, verbis: “AGRAVO REGIMENTAL – 

RECURSO DE APELAÇÃO – NEGADO SEGUIMENTO – EXECUÇÃO FISCAL 

– ABANDONO PELO AUTOR – CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA- 

RECURSO DESPROVIDO. É lícita a extinção do processo, de ofício, por 

abandono do autor, quando o autor abandona da causa pelo por mais de 

trinta (30) dias, não obstante sua intimação pessoal, para, em quarenta e 

oito (48) horas, diligenciar no feito, consoante exige o art. 267, § 1º, do 

Código de Processo”. (TJMT - AgR, 40177/2014, DES.JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 10/06/2014, 

Data da publicação no DJE 25/06/2014) (destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL - 

EXTINÇÃO POR ABANDONO - NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO 

PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO, COM A FIXAÇÃO DO PRAZO DE 

48 HORAS, BEM COMO DA PENA DE EXTINÇÃO - FATO NÃO 

OBSERVADO - RECURSO PROVIDO. Conforme dispõe o inc. III do art. 267 

do CPC, é causa de extinção o abandono da causa por mais de 30 dias. A 

intimação pessoal da parte deve constar, expressamente, o prazo de 48 

horas para o prosseguimento no feito, advertindo-se, ainda, que a 

omissão acarretará na extinção do feito, consoante fixado em seu § 1º.” 

(TJMT – AP n.º 38271/2010 – Relator: EXMO. SR. DR. PAULO S. 

CARREIRA DE SOUZA – j. 25.08.2010) negritei. Assim, evidente a desídia 

da exequente, JULGO EXTINTA a ação SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no que dispõe o art. 485, III, do Código de Processo Civil. Sem 

custas por ser a autora beneficiária da justiça gratuita. Sem honorários 

diante da ausência de intervenção da parte contrária. P.R.I. Com o trânsito 

em julgado da sentença, arquivem-se os autos com as baixas e 

formalidades de estilo. Cumpra-se. CUIABÁ. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1054531-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EROTILDES MARQUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

1054531-49.2019.8.11.0041 REQUERENTE: EROTILDES MARQUES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos 

intimando a parte autora para, querendo, impugnar a contestação 

tempestiva, no prazo legal, bem como impulsiono os autos intimando as 

partes quanto a redesignação da a udiência de conciliação para o dia 

26/08/2020 às 11:15 horas, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, sala 06. Cuiabá - MT, 17 de abril de 2020. (assinatura 

eletrônica) Servidor(a) Judiciário da Nona Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1025111-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT17054-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1025111-67.2017.8.11.0041 REQUERENTE: FAEDA 

ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 

IMPULSIONAMENTO Tendo em vista a greve dos correios, intimo a parte 

autora para informar se fornecerá meios ou efetuará o pagamento da guia 

de diligência para o cumprimento do mandado dos presentes autos, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção dos presentes autos. A tabela 

com os valores das diligências dos oficiais de justiça se encontra no site 

www.aojuc.com , ou www.sindojus-mt.org.br. A Guia de Recolhimento 

da diligência do Oficial de Justiça é emitida diretamente no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso. Sendo a comprovação do pagamento da 

diligência, deve ser apresentado nos autos com o fim de comprovação do 

pagamento. Informo que no caso de fornecimento de meios ao oficial de 

justiça, em voltando duas vezes o mandado para a secretaria sem o 

fornecimento dos meios, tal falta será interpretada como desídia da parte 

autora e os autos serão extintos. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1025106-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT17054-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1025106-45.2017.8.11.0041 REQUERENTE: FAEDA 

ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 

IMPULSIONAMENTO Tendo em vista a greve dos correios, intimo a parte 

autora para informar se fornecerá meios ou efetuará o pagamento da guia 

de diligência para o cumprimento do mandado dos presentes autos, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção dos presentes autos. A tabela 

com os valores das diligências dos oficiais de justiça se encontra no site 

www.aojuc.com , ou www.sindojus-mt.org.br. A Guia de Recolhimento 

da diligência do Oficial de Justiça é emitida diretamente no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso. Sendo a comprovação do pagamento da 

diligência, deve ser apresentado nos autos com o fim de comprovação do 

pagamento. Informo que no caso de fornecimento de meios ao oficial de 

justiça, em voltando duas vezes o mandado para a secretaria sem o 

fornecimento dos meios, tal falta será interpretada como desídia da parte 

autora e os autos serão extintos. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049493-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO DIAS FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

1049493-56.2019.8.11.0041 AUTOR(A): VITOR HUGO DIAS FERREIRA 

REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Impulsionamento 

por certidão Nos termos da legislação vigente e com espeque no que 

dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a parte autora 

para, querendo, impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem 

como impulsiono os autos intimando as partes quanto a redesignação da 

audiência de conciliação para o dia 26/08/2020 às 12:45 horas, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 03. Cuiabá - MT, 17 

de abril de 2020. (assinatura eletrônica) Servidor(a) Judiciário da Nona 

Vara Cível

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1050712-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. D. A. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA APARECIDA DE ARRUDA OAB - 622.455.891-49 

(REPRESENTANTE)

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

1050712-07.2019.8.11.0041 AUTOR(A): E. C. D. A. G. REPRESENTANTE: 

ELIZANGELA APARECIDA DE ARRUDA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Impulsionamento por certidão Nos termos 

da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos intimando a parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação tempestiva, no prazo legal, bem como impulsiono os autos 

intimando as partes quanto a redesignação da a udiência de conciliação 

para o dia 26/08/2020 às 10:45 horas, que será realizada perante a 

CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 04. Cuiabá - MT, 17 de abril de 2020. 

(assinatura eletrônica) Servidor(a) Judiciário da Nona Vara Cível

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1050701-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO ALMEIDA FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

1050701-75.2019.8.11.0041 AUTOR(A): REGINALDO ALMEIDA 

FERNANDES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação tempestiva, no 

prazo legal, bem como impulsiono os autos intimando as partes quanto a 

redesignação da audiência de conciliação para o dia 26/08/2020 às 10:30 

horas, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 04. 

Cuiabá - MT, 17 de abril de 2020. (assinatura eletrônica) Servidor(a) 

Judiciário da Nona Vara Cível

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016954-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE SILVA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

8 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016954-03.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

SOLANGE SILVA DE CARVALHO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação Obrigação de Fazer c/c 

Perdas e Danos proposta por SOLANGE SILVA DE CARVALHO em face 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Verifica-se que não foi juntado ao 

feito o comprovante de endereço da parte requerente, assim DETERMINO 

a intimação do autor, na pessoa de seu procurador para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar aos autos o seu comprovante de endereço, sob pena 

de indeferimento do pleito. Após, volvam os autos conclusos para análise 
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e decisão. Intime-se Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009573-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO ALVES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT4651-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009573-41.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

EDIVALDO ALVES DOS SANTOS EXECUTADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos etc. Analisando os autos, 

verifica-se que a parte requerente pretende em sua exordial a concessão 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita. O assunto é de ordem 

pública, de modo que se sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas 

normas processuais e se refletem, no mínimo, na definição do 

procedimento, na delimitação da competência dos órgãos jurisdicionais, na 

arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos serviços judiciários, 

públicos ou privatizados. Nesse seguimento, de acordo com o 

Ofício-Circular nº 28/2019-PRES, datado em 17 de Abril de 2019, redigido 

pelo Presidente do Tribunal de Justiça, Excelentíssimo Senhor 

Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, recomenda-se que o (a) 

juiz (a) “por meio de sua assessoria, atente-se à importância da 

conferência minuciosa da arrecadação das guias no PJe. Esta ação é de 

extrema relevância para otimização e minoração no impacto da 

arrecadação do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.” Assim, 

sendo recebido o feito, deve o juízo averiguar atentamente se houve o 

recolhimento das custas pertinentes, e, havendo pedido de assistência 

judiciária gratuita, deve o juízo antes mesmo de eventual manifestação da 

parte contrária, proceder com uma averiguação, ainda que de forma 

superficial, sobre as condições financeiras da parte que pleiteia os 

benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se necessário, com consulta 

ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, Brasil 

Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no Portal 

dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado analisar o estado de 

carência do requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da 

gratuidade àqueles que realmente não tem condições de arcar com as 

custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, sendo 

essa, a orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. 

Desse modo, havendo indícios da capacidade financeira da parte que 

pleiteia os benefícios da justiça gratuita, caso do processo em exame que, 

em consulta ao sistema RENAJUD (abaixo), restou verificado que a parte 

autora possui veículo próprio, o indeferimento do pedido é medida que se 

impõe. Lista de Veículos - Total: 2 Placa Placa Anterior UF Marca/Modelo 

Ano Fabricação Ano Modelo Proprietário Restrições Existentes Ações 

AVF8868 MT VW/GOL 1.0 2012 2013 EDIVALDO ALVES DOS SANTOS 

Sim ui-button ui-button NUC1928 MT DAFRA/SUPER 100 2009 2009 

EDIVALDO ALVES DOS SANTOS Não No mais, não restou demonstrada a 

incapacidade financeira da autora, conforme determina o inciso LXXIV, do 

artigo 5º da CF. O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, 

negando os benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. O suporte jurídico que lastreou 

o acórdão ora hostilizado emergiu da análise de fatos e provas produzidas 

nas instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que ensejaram esse 

entendimento exigiria reapreciação da situação fática, o que é vedado em 

sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de 

Justiça. 4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma clara e suficiente a 

controvérsia apresentada, lançando fundamentação jurídica sólida para o 

desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da pretensão do recorrente, 

o que está longe de significar negativa de prestação jurisdicional. 5. 

Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 387107 MT 

2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

25/10/2013). Grifo nosso. Com fundamento no exposto, INDEFIRO o pedido 

de Justiça Gratuita postulado pela parte autora. Intime-se a parte autora, 

para recolher as custas processuais iniciais em 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial nos termos do artigo 321, parágrafo único 

do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo acima mencionado, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1044763-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA LINA ACOSTA BENITEZ (AUTOR(A))

CRISTOVAO BENITEZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT4811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1044763-02.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CRISTOVAO BENITEZ, NILZA LINA ACOSTA BENITEZ REU: IMOBILIARIA E 

CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA Vistos etc. Trata-se da Ação de 

Usucapião proposta por CRISTOVÃO BENITEZ e NILZA LINA ACOSTA 

BENITEZ em face de IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA 

LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos. Conforme é observado 

na decisão retro (ID: 24971235), a requerente foi intimada para juntar aos 

autos a matrícula atualizada do imóvel que pretende usucapir (lote 17), 

contudo, juntou apenas a matrícula atualizada do imóvel que já é de sua 

propriedade (lote 16). Diante do exposto, INTIME-SE a parte autora, na 

pessoa do seu procurador, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

nos autos a matrícula atualizada do imóvel que pretende usucapir (lote 17), 

bem como, apresente um documento que comprove o tamanho da área de 

seu imóvel (lote 16), sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o 

prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009919-89.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. B. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT15834-O (ADVOGADO(A))

NAYARA PATRICIA BALINT OAB - 043.716.671-63 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009919-89.2020.8.11.0041. REQUERENTE: 

M. B. A. REPRESENTANTE: NAYARA PATRICIA BALINT REQUERIDO: CVC 

BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., TAM LINHAS 

AÉREAS S/A Vistos etc. Conceda-se vista ao MP acerca da petição 

acordo nos termos do artigo 178 do CPC Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 0002826-34.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO SOTO BILLO OAB - SP207984 (ADVOGADO(A))

ANDRE MOYSES AONI OAB - SP296663-O (ADVOGADO(A))

RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS OAB - SP209784 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA CRISTINA ALBA LAUCK (EXECUTADO)

FABIO ROBERTO LAUCK (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 0002826-34.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. EXECUTADO: FABIO ROBERTO LAUCK, 

MARCIA CRISTINA ALBA LAUCK Vistos etc. Comparece a parte autora 

por meio do ID. 30365414 informando que diligenciou até o juízo deprecado 

da carta precatória expedida neste feito, onde obteve a informação de que 

não estariam tendo acesso ao malote digital e que deveria ser realizado o 

reenvido direto da missiva, contudo, não trouxe nenhuma documentação 

hábil a corroborar com sua pretensão. No mais, verifica-se que constam 

nos autos comprovante de que a Carta Precatória expedida foi 

devidamente distribuída, sendo assim, DETERMINO a Secretaria Judicial 

que OFICIE-SE o juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Luis Eduardo 

Magalhães-BA para dar o efetivo cumprimento a carta precatória enviada 

àquela comarca. Do contrário expeça-se nova missiva, entregando-se a 

parte para distribuição. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016614-59.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON SOARES NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016614-59.2020.8.11.0041. AUTOR: EDSON 

SOARES NUNES REU: CLARO S.A. Vistos etc. Analisando os autos, 

verifica-se que a parte requerente pretende em sua exordial a concessão 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita. O assunto é de ordem 

pública, de modo que se sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas 

normas processuais e se refletem, no mínimo, na definição do 

procedimento, na delimitação da competência dos órgãos jurisdicionais, na 

arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos serviços judiciários, 

públicos ou privatizados. Nesse seguimento, de acordo com o 

Ofício-Circular nº 28/2019-PRES, datado em 17 de Abril de 2019, redigido 

pelo Presidente do Tribunal de Justiça, Excelentíssimo Senhor 

Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, recomenda-se que o (a) 

juiz (a) “por meio de sua assessoria, atente-se à importância da 

conferência minuciosa da arrecadação das guias no PJe. Esta ação é de 

extrema relevância para otimização e minoração no impacto da 

arrecadação do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.” Assim, 

sendo recebido o feito, deve o juízo averiguar atentamente se houve o 

recolhimento das custas pertinentes, e, havendo pedido de assistência 

judiciária gratuita, deve o juízo antes mesmo de eventual manifestação da 

parte contrária, proceder com uma averiguação, ainda que de forma 

superficial, sobre as condições financeiras da parte que pleiteia os 

benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se necessário, com consulta 

ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, Brasil 

Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no Portal 

dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado analisar o estado de 

carência do requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da 

gratuidade àqueles que realmente não tem condições de arcar com as 

custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, sendo 

essa, a orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. 

Deste modo, não restou demonstrada a incapacidade financeira da autora, 

conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF. O STJ manteve 

decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os benefícios da justiça 

gratuita, por falta de comprovação de hipossuficiência pelo requerente, 

vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. 

FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE 

ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA 

VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de 

pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em 

contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o 

pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o 

magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se 

encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 

881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL 

CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. O suporte jurídico que lastreou o acórdão 

ora hostilizado emergiu da análise de fatos e provas produzidas nas 

instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que ensejaram esse 

entendimento exigiria reapreciação da situação fática, o que é vedado em 

sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de 

Justiça. 4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma clara e suficiente a 

controvérsia apresentada, lançando fundamentação jurídica sólida para o 

desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da pretensão do recorrente, 

o que está longe de significar negativa de prestação jurisdicional. 5. 

Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 387107 MT 

2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

25/10/2013). Grifo nosso. Extrai-se ainda que se trata de ação de 

pequeno valor, enquadrando-se ao disposto na Lei 9.099/95. Quem opta 

por litigar na Justiça comum, tendo o direito de ingressar com seu 

processo nos juizados especiais, renuncia à assistência judiciária gratuita. 

O entendimento levou a 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul a manter sentença que negou a concessão do benefício a 

uma consumidora em litígio com sua prestadora de serviços de telefonia. 

Para relator do recurso na corte, Desembargador Carlos Cini Marchionatti, 

os JECs têm plenas condições de solucionar com rapidez, segurança e 

sem despesas a situação em questão. Assim, o uso do processo comum, 

contemporizado pela assistência judiciária gratuita desnecessária, 

caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da jurisdição’’, que não 

pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados de um modo geral 

prefiram o processo comum, do qual tende a resultar maior remuneração 

merecida na medida do critério do trabalho, o que não quer dizer que seja 

aceitável ou determinante do processo comum.’’ Ademais, embora tenha 

se consolidado a orientação de que a parte pode optar pelo processo 

comum ou especial, os tempos são outros. Além disso, essa concepção 

gerou um sério desvirtuamento dos serviços forenses: a concessão 

abusiva de assistência judiciária para processo comum, quando a 

demanda seria típica de juizados especiais. Colho da jurisprudência: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua perspectiva 

institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido à feição 

predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras e que o 

desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 

o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 

benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível.” 

(TJ/RS Nº 70068368687 (Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000)) Vale ainda 

ressaltar que, o acesso do autor a justiça não restará prejudicado pelo 

indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que os juizados 

especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 
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9099/95. Com fundamento no exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça 

Gratuita postulado pela parte autora. Intime-se a parte autora, para 

recolher as custas processuais iniciais em 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial nos termos do artigo 321, parágrafo único do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me 

os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016914-21.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENILIO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016914-21.2020.8.11.0041. REQUERENTE: 

JUVENILIO DE JESUS REQUERIDO: ENERGISA S/A Vistos etc. Analisando 

os autos, verifica-se que a parte requerente pretende em sua exordial a 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. O assunto é 

de ordem pública, de modo que se sobrepõe ao caráter dispositivo de 

algumas normas processuais e se refletem, no mínimo, na definição do 

procedimento, na delimitação da competência dos órgãos jurisdicionais, na 

arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos serviços judiciários, 

públicos ou privatizados. Nesse seguimento, de acordo com o 

Ofício-Circular nº 28/2019-PRES, datado em 17 de Abril de 2019, redigido 

pelo Presidente do Tribunal de Justiça, Excelentíssimo Senhor 

Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, recomenda-se que o (a) 

juiz (a) “por meio de sua assessoria, atente-se à importância da 

conferência minuciosa da arrecadação das guias no PJe. Esta ação é de 

extrema relevância para otimização e minoração no impacto da 

arrecadação do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.” Assim, 

sendo recebido o feito, deve o juízo averiguar atentamente se houve o 

recolhimento das custas pertinentes, e, havendo pedido de assistência 

judiciária gratuita, deve o juízo antes mesmo de eventual manifestação da 

parte contrária, proceder com uma averiguação, ainda que de forma 

superficial, sobre as condições financeiras da parte que pleiteia os 

benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se necessário, com consulta 

ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, Brasil 

Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no Portal 

dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado analisar o estado de 

carência do requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da 

gratuidade àqueles que realmente não tem condições de arcar com as 

custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, sendo 

essa, a orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. 

Deste modo, não restou demonstrada a incapacidade financeira da autora, 

conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF. O STJ manteve 

decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os benefícios da justiça 

gratuita, por falta de comprovação de hipossuficiência pelo requerente, 

vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. 

FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE 

ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA 

VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de 

pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em 

contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o 

pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o 

magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se 

encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 

881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL 

CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. O suporte jurídico que lastreou o acórdão 

ora hostilizado emergiu da análise de fatos e provas produzidas nas 

instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que ensejaram esse 

entendimento exigiria reapreciação da situação fática, o que é vedado em 

sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de 

Justiça. 4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma clara e suficiente a 

controvérsia apresentada, lançando fundamentação jurídica sólida para o 

desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da pretensão do recorrente, 

o que está longe de significar negativa de prestação jurisdicional. 5. 

Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 387107 MT 

2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

25/10/2013). Grifo nosso. Extrai-se ainda que se trata de ação de 

pequeno valor, enquadrando-se ao disposto na Lei 9.099/95. Quem opta 

por litigar na Justiça comum, tendo o direito de ingressar com seu 

processo nos juizados especiais, renuncia à assistência judiciária gratuita. 

O entendimento levou a 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul a manter sentença que negou a concessão do benefício a 

uma consumidora em litígio com sua prestadora de serviços de telefonia. 

Para relator do recurso na corte, Desembargador Carlos Cini Marchionatti, 

os JECs têm plenas condições de solucionar com rapidez, segurança e 

sem despesas a situação em questão. Assim, o uso do processo comum, 

contemporizado pela assistência judiciária gratuita desnecessária, 

caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da jurisdição’’, que não 

pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados de um modo geral 

prefiram o processo comum, do qual tende a resultar maior remuneração 

merecida na medida do critério do trabalho, o que não quer dizer que seja 

aceitável ou determinante do processo comum.’’ Ademais, embora tenha 

se consolidado a orientação de que a parte pode optar pelo processo 

comum ou especial, os tempos são outros. Além disso, essa concepção 

gerou um sério desvirtuamento dos serviços forenses: a concessão 

abusiva de assistência judiciária para processo comum, quando a 

demanda seria típica de juizados especiais. Colho da jurisprudência: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua perspectiva 

institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido à feição 

predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras e que o 

desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 

o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 

benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível.” 

(TJ/RS Nº 70068368687 (Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000)) Vale ainda 

ressaltar que, o acesso do autor a justiça não restará prejudicado pelo 

indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que os juizados 

especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Com fundamento no exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça 

Gratuita postulado pela parte autora. Intime-se a parte autora, para 

recolher as custas processuais iniciais em 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial nos termos do artigo 321, parágrafo único do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me 

os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010577-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DUARTE DE SOUZA (AUTOR(A))

SILVANA MARIA BARBOSA DUARTE DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GIL LOPES OAB - MT6771-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010577-50.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

SILVANA MARIA BARBOSA DUARTE DE SOUZA, FERNANDO DUARTE DE 

SOUZA REU: RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA 
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Vistos etc. Considerando que houve interposição de agravo de 

instrumento pela parte autora face a decisão que indeferiu a justiça 

gratuita e que, o Eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso proveu o recurso, 

recebo a presente demanda pelo procedimento comum. Trata-se de Ação 

de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais c/c Danos Materiais c/c 

Antecipação de Tutela proposta por SILVANA MARIA BARBOSA DUARTE 

DE SOUZA e FERNANDO DUARTE DE SOUZA em desfavor de RODOBENS 

INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 – SPE LTDA, devidamente 

qualificados nos autos, alegando em síntese que em 24.03.2017 

adquiriram um imóvel junto à requerida, sendo a casa nº 193, no 

Condomínio Reserva Rio Cuiabá, contudo, desde então enfrentam 

inúmeros problemas, vez que tanto a área privativa, quanto a área comum 

não condizem com o que lhe foi vendido pela ré. Ante o exposto, requer 

em sede de antecipação de tutela a determinação de que a reclamada de 

imediato arrume todos os problemas detalhados na exordial (arrumar todos 

os desníveis da residência, trocar a porta da sala, remendar todas as 

rachaduras da entrada do imóvel, trocar o vidro riscado, trocar a porta 

empenada, pagar pelo chuveiro trocado, trocar o piso por um porcelanato 

de primeira linha, arrumar as infiltrações nas paredes do imóvel), tudo isso 

sob pena de multa. Sobre o instituto da tutela, o art. 300 do CPC prescreve 

os requisitos para obtenção da tutela antecipada, vejamos: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Sobre o tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga 

e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 

2, in verbis: “A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou 

satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, 

genericamente, a demonstração da probabilidade do direito 

(tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a 

demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do 

comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo 

representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) 

(art.300, CPC)”. Nesse contexto, para deferimento da antecipação de 

tutela é necessária à existência da probabilidade do direito e a 

demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do 

processo. No presente caso, os demandantes requerem que a 

demandada seja compelida a efetuar reparos em sua residência, uma vez 

que, assim que receberam o imóvel perceberam que apresentava 

inúmeros vícios, além de estar equipado com materiais diversos do que 

fora pactuado no momento da aquisição do bem. Faz necessário ressaltar 

que na presente fase de cognição não há como ser comprovado os fatos 

que levaram à existência das avarias no imóvel, nem o fato de que estes 

ocorreram em decorrência de conduta da ré, atrelados a determinação da 

troca de certos materiais da estrutura da casa, causariam prejudicialidade 

a produção de provas. Somente a prova pericial técnica, ante as 

peculiaridades do lítigio, será capaz de fornecer os elementos 

necessários a convicção do juízo, sendo assim necessária a devida 

instrução do feito. Em casos análogos, eis o entendimento do TJ-MT: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - 

RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR - NECESSIDADE DE reparos NA 

OBRA DO CONDOMÍNIO - tutela DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS LEGAIS - RELEVÂNCIA DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE 

PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. A tutela de Urgência para determinar 

à CONSTRUTORa a realização de reparos no prédio que edificou, requer a 

demonstração dos requisitos legais previstos no Art. 300 do CPC.Não há 

que conceder tutela de urgência quando a questão demanda a mais ampla 

instrução probatória voltada a comprovação do dano e dos problemas 

apontados como sendo defeito de construção da obra. (AI 98776/2016, 

DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 12/12/2016). 

Feitas essas considerações, uma vez ausentes, ao menos neste momento 

processual, a ssatisfação de todos os requisitos necessário, INDEFIRO a 

tutela antecipada postulada, sem prejuízo de sua reapreciação. Nos 

termos do atual Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação 

para o dia 04/08/2020 às 11h30min, nos termos do artigo 334 do CPC, a 

ser realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 04. Fica a parte 

autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE 

e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal
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LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004675-82.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

APARECIDA ARCHANGELO MAGALHAES REU: BANCO BMG S.A Vistos 

etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente pretende em 

sua exordial a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. 

O assunto é de ordem pública, de modo que se sobrepõe ao caráter 

dispositivo de algumas normas processuais e se refletem, no mínimo, na 

definição do procedimento, na delimitação da competência dos órgãos 

jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos 

serviços judiciários, públicos ou privatizados. Nesse seguimento, de 

acordo com o Ofício-Circular nº 28/2019-PRES, datado em 17 de Abril de 

2019, redigido pelo Presidente do Tribunal de Justiça, Excelentíssimo 

Senhor Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, recomenda-se 

que o (a) juiz (a) “por meio de sua assessoria, atente-se à importância da 

conferência minuciosa da arrecadação das guias no PJe. Esta ação é de 

extrema relevância para otimização e minoração no impacto da 

arrecadação do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.” Assim, 

sendo recebido o feito, deve o juízo averiguar atentamente se houve o 

recolhimento das custas pertinentes, e, havendo pedido de assistência 

judiciária gratuita, deve o juízo antes mesmo de eventual manifestação da 

parte contrária, proceder com uma averiguação, ainda que de forma 

superficial, sobre as condições financeiras da parte que pleiteia os 

benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se necessário, com consulta 

ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, Brasil 

Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no Portal 

dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado analisar o estado de 

carência do requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da 

gratuidade àqueles que realmente não tem condições de arcar com as 

custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, sendo 

essa, a orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. 

Deste modo, não restou demonstrada a incapacidade financeira da autora, 

conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF. O STJ manteve 

decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os benefícios da justiça 

gratuita, por falta de comprovação de hipossuficiência pelo requerente, 

vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. 

FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE 

ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA 

VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de 

pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em 

contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o 

pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o 

magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se 

encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 

881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL 

CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. O suporte jurídico que lastreou o acórdão 

ora hostilizado emergiu da análise de fatos e provas produzidas nas 

instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que ensejaram esse 

entendimento exigiria reapreciação da situação fática, o que é vedado em 

sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de 
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Justiça. 4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma clara e suficiente a 

controvérsia apresentada, lançando fundamentação jurídica sólida para o 

desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da pretensão do recorrente, 

o que está longe de significar negativa de prestação jurisdicional. 5. 

Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 387107 MT 

2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

25/10/2013). Grifo nosso. Extrai-se ainda que se trata de ação de 

pequeno valor, enquadrando-se ao disposto na Lei 9.099/95. Quem opta 

por litigar na Justiça comum, tendo o direito de ingressar com seu 

processo nos juizados especiais, renuncia à assistência judiciária gratuita. 

O entendimento levou a 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul a manter sentença que negou a concessão do benefício a 

uma consumidora em litígio com sua prestadora de serviços de telefonia. 

Para relator do recurso na corte, Desembargador Carlos Cini Marchionatti, 

os JECs têm plenas condições de solucionar com rapidez, segurança e 

sem despesas a situação em questão. Assim, o uso do processo comum, 

contemporizado pela assistência judiciária gratuita desnecessária, 

caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da jurisdição’’, que não 

pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados de um modo geral 

prefiram o processo comum, do qual tende a resultar maior remuneração 

merecida na medida do critério do trabalho, o que não quer dizer que seja 

aceitável ou determinante do processo comum.’’ Ademais, embora tenha 

se consolidado a orientação de que a parte pode optar pelo processo 

comum ou especial, os tempos são outros. Além disso, essa concepção 

gerou um sério desvirtuamento dos serviços forenses: a concessão 

abusiva de assistência judiciária para processo comum, quando a 

demanda seria típica de juizados especiais. Colho da jurisprudência: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua perspectiva 

institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido à feição 

predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras e que o 

desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 

o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 

benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível.” 

(TJ/RS Nº 70068368687 (Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000)) Vale ainda 

ressaltar que, o acesso do autor a justiça não restará prejudicado pelo 

indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que os juizados 

especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Com fundamento no exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça 

Gratuita postulado pela parte autora. Intime-se a parte autora, para 

recolher as custas processuais iniciais em 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial nos termos do artigo 321, parágrafo único do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me 

os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1060343-72.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JULIO CESAR DE MORAES FONTES REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos 

etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente pretende em 

sua exordial a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. 

O assunto é de ordem pública, de modo que se sobrepõe ao caráter 

dispositivo de algumas normas processuais e se refletem, no mínimo, na 

definição do procedimento, na delimitação da competência dos órgãos 

jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos 

serviços judiciários, públicos ou privatizados. Nesse seguimento, de 

acordo com o Ofício-Circular nº 28/2019-PRES, datado em 17 de Abril de 

2019, redigido pelo Presidente do Tribunal de Justiça, Excelentíssimo 

Senhor Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, recomenda-se 

que o (a) juiz (a) “por meio de sua assessoria, atente-se à importância da 

conferência minuciosa da arrecadação das guias no PJe. Esta ação é de 

extrema relevância para otimização e minoração no impacto da 

arrecadação do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.” Assim, 

sendo recebido o feito, deve o juízo averiguar atentamente se houve o 

recolhimento das custas pertinentes, e, havendo pedido de assistência 

judiciária gratuita, deve o juízo antes mesmo de eventual manifestação da 

parte contrária, proceder com uma averiguação, ainda que de forma 

superficial, sobre as condições financeiras da parte que pleiteia os 

benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se necessário, com consulta 

ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, Brasil 

Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no Portal 

dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado analisar o estado de 

carência do requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da 

gratuidade àqueles que realmente não tem condições de arcar com as 

custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, sendo 

essa, a orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. 

Todavia, a cópia do extrato bancário, como dito, é insuficiente para a 

comprovação da hipossuficiência, já que não significa que essa seja a 

sua única renda, mesmo porque não trouxe qualquer outro documento que 

corrobore com essa alegação, não havendo mínima demonstração segura 

e convincente de que a parte realmente não possui capacidade 

econômica, não em termos de iliquidez, que o capacite a arrostar os 

custos financeiros do processo judicial que ora ajuíza. Deste modo, não 

restou demonstrada a incapacidade financeira da autora, conforme 

determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF. O STJ manteve decisão do 

juízo a quo em caso análogo, negando os benefícios da justiça gratuita, 

por falta de comprovação de hipossuficiência pelo requerente, vejamos: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO 

ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO 

ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com 

o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de 

presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, 

o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência 

judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas 

razões para crer que o requerente não se encontra no estado de 

miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS 

FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. O suporte 

jurídico que lastreou o acórdão ora hostilizado emergiu da análise de fatos 

e provas produzidas nas instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que 

ensejaram esse entendimento exigiria reapreciação da situação fática, o 

que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do 

Superior Tribunal de Justiça. 4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma 

clara e suficiente a controvérsia apresentada, lançando fundamentação 

jurídica sólida para o desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da 

pretensão do recorrente, o que está longe de significar negativa de 

prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no 

AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Além disso, o salário 

recebido pelo requerente, conforme o seu extrato bancário (ID. 27517048 

e 27517053), até prova em contrário, são suficientes para o pagamento 

das custas processuais, posto que, sua remuneração é superior ao valor 

recebido pela maioria dos trabalhadores brasileiros. Nesse sentido, o 

entendimento do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em 

recente julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO– 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA– DECLARAÇÃO DE POBREZA E 

OUTROS DOCUMENTOS – INDEFERIMENTO – INSUFICIÊNCIA DE 

RECURSOS NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071822/4/2020 Página 258 de 758



DESPROVIDO. Conforme o inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal 

o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Na hipótese, não ficou 

demonstrada a impossibilidade de arcar com as custas processuais, eis 

que os rendimentos da Agravante, embora não sejam elevadíssimos, são 

suficientes para o pagamento das custas processuais que, em relação ao 

valor em discussão não se mostra significativo a justificar o deferimento 

da gratuidade.” (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 84501/2016 - CLASSE 

CNJ - 202 COMARCA CAPITAL. RELATOR Marcio Aparecido Guedes. 

16/11/2016). Grifo nosso. Extrai-se ainda que se trata de ação de 

pequeno valor, enquadrando-se ao disposto na Lei 9.099/95. Quem opta 

por litigar na Justiça comum, tendo o direito de ingressar com seu 

processo nos juizados especiais, renuncia à assistência judiciária gratuita. 

O entendimento levou a 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul a manter sentença que negou a concessão do benefício a 

uma consumidora em litígio com sua prestadora de serviços de telefonia. 

Para relator do recurso na corte, Desembargador Carlos Cini Marchionatti, 

os JECs têm plenas condições de solucionar com rapidez, segurança e 

sem despesas a situação em questão. Assim, o uso do processo comum, 

contemporizado pela assistência judiciária gratuita desnecessária, 

caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da jurisdição’’, que não 

pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados de um modo geral 

prefiram o processo comum, do qual tende a resultar maior remuneração 

merecida na medida do critério do trabalho, o que não quer dizer que seja 

aceitável ou determinante do processo comum.’’ Ademais, embora tenha 

se consolidado a orientação de que a parte pode optar pelo processo 

comum ou especial, os tempos são outros. Além disso, essa concepção 

gerou um sério desvirtuamento dos serviços forenses: a concessão 

abusiva de assistência judiciária para processo comum, quando a 

demanda seria típica de juizados especiais. Colho da jurisprudência: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua perspectiva 

institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido à feição 

predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras e que o 

desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 

o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 

benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível.” 

(TJ/RS Nº 70068368687 (Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000)) Vale ainda 

ressaltar que, o acesso do autor a justiça não restará prejudicado pelo 

indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que os juizados 

especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Com fundamento no exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça 

Gratuita postulado pela parte autora. Intime-se a parte autora, para 

recolher as custas processuais iniciais em 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial nos termos do artigo 321, parágrafo único do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me 

os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003126-37.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO EVANGELISTA DO CARMO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO EVANGELISTA DO CARMO OAB - MT25008/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003126-37.2020.8.11.0041. AUTOR: 

AGNALDO EVANGELISTA DO CARMO REU: BANCO BRADESCO SA 

Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente 

pretende em sua exordial a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita. O assunto é de ordem pública, de modo que se 

sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas processuais e se 

refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na delimitação da 

competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado 

e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou privatizados. 

Nesse seguimento, de acordo com o Ofício-Circular nº 28/2019-PRES, 

datado em 17 de Abril de 2019, redigido pelo Presidente do Tribunal de 

Justiça, Excelentíssimo Senhor Desembargador Carlos Alberto Alves da 

Rocha, recomenda-se que o (a) juiz (a) “por meio de sua assessoria, 

atente-se à importância da conferência minuciosa da arrecadação das 

guias no PJe. Esta ação é de extrema relevância para otimização e 

minoração no impacto da arrecadação do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso.” Assim, sendo recebido o feito, deve o juízo averiguar 

atentamente se houve o recolhimento das custas pertinentes, e, havendo 

pedido de assistência judiciária gratuita, deve o juízo antes mesmo de 

eventual manifestação da parte contrária, proceder com uma averiguação, 

ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte 

que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se 

necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita 

Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas 

disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado 

analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir a 

destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Todavia, não foi juntado aos 

autos documentos que comprovem a alegação de hipossuficiência 

econômica, como holerite, comprovante de imposto de renda entre outros. 

Insta salientar, que o requerente informou em sua exordial que é 

advogado, o que não corrobora com sua declaração de hipossuficiência. 

Deste modo, não restou demonstrada a incapacidade financeira do autor, 

conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF. O STJ manteve 

decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os benefícios da justiça 

gratuita, por falta de comprovação de hipossuficiência pelo requerente, 

vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. 

FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE 

ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA 

VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de 

pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em 

contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o 

pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o 

magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se 

encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 

881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL 

CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. O suporte jurídico que lastreou o acórdão 

ora hostilizado emergiu da análise de fatos e provas produzidas nas 

instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que ensejaram esse 

entendimento exigiria reapreciação da situação fática, o que é vedado em 

sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de 

Justiça. 4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma clara e suficiente a 

controvérsia apresentada, lançando fundamentação jurídica sólida para o 

desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da pretensão do recorrente, 

o que está longe de significar negativa de prestação jurisdicional. 5. 

Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 387107 MT 

2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

25/10/2013). Grifo nosso. Extrai-se ainda que se trata de ação de 

pequeno valor, enquadrando-se ao disposto na Lei 9.099/95. Quem opta 

por litigar na Justiça comum, tendo o direito de ingressar com seu 

processo nos juizados especiais, renuncia à assistência judiciária gratuita. 

O entendimento levou a 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio 
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Grande do Sul a manter sentença que negou a concessão do benefício a 

uma consumidora em litígio com sua prestadora de serviços de telefonia. 

Para relator do recurso na corte, Desembargador Carlos Cini Marchionatti, 

os JECs têm plenas condições de solucionar com rapidez, segurança e 

sem despesas a situação em questão. Assim, o uso do processo comum, 

contemporizado pela assistência judiciária gratuita desnecessária, 

caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da jurisdição’’, que não 

pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados de um modo geral 

prefiram o processo comum, do qual tende a resultar maior remuneração 

merecida na medida do critério do trabalho, o que não quer dizer que seja 

aceitável ou determinante do processo comum.’’ Ademais, embora tenha 

se consolidado a orientação de que a parte pode optar pelo processo 

comum ou especial, os tempos são outros. Além disso, essa concepção 

gerou um sério desvirtuamento dos serviços forenses: a concessão 

abusiva de assistência judiciária para processo comum, quando a 

demanda seria típica de juizados especiais. Colho da jurisprudência: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua perspectiva 

institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido à feição 

predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras e que o 

desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 

o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 

benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível.” 

(TJ/RS Nº 70068368687 (Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000)) Vale ainda 

ressaltar que, o acesso do autor a justiça não restará prejudicado pelo 

indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que os juizados 

especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Com fundamento no exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça 

Gratuita postulado pela parte autora. Intime-se a parte autora, para 

recolher as custas processuais iniciais em 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial nos termos do artigo 321, parágrafo único do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me 

os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020880-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA SOUZA DE OLIVEIRA SANTOS (AUTOR(A))

JOELSON GOMES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LYSANDRA ISABELLE DE MORAIS E SILVA OAB - MT21599/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020880-94.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELIZANGELA SOUZA DE OLIVEIRA SANTOS, JOELSON GOMES DOS 

SANTOS REU: EXPRESSO SAO LUIZ LTDA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS interposta por J. D. O. S. e G. D. O. 

S. representados por seus genitores e também autores ELIZÂNGELA 

SOUZA DE OLIVEIRA SANTOS e JOELSON GOMES DOS SANTOS em 

desfavor de EXPRESSO SÃO LUIZ LTDA, devidamente qualificados nos 

autos, alegando em síntese que na intenção de passar o final de semana 

com a família, adquiriram da ré quatro bilhetes de viagem para Barra do 

Garças na data de 11.05.2017, com horário marcado para 00:45 hs, e 

retorno em 14.05.2017. Contudo, relatam que ao chegar na Rodoviária por 

volta das 00:00 hs, foram informados que o ônibus já havia partido às 

23:30 hs. Assim, relatam que foram até o guichê da empresa mas estava 

fechado, tendo o atendente da empresa vizinha repassado o número de 

telefone do preposto da ré, que só atendeu às 00:30 hs, e informou que o 

horário impresso no bilhete estava errado, por erro de sistema. Informam 

que tiveram que permanecer no Terminal Rodoviário até às 02:30 hs, 

quando uma parente se deslocou até Aragarças para que um taxista 

levasse todos para casa da irmã da Elizângela. Relatam por fim que no dia 

seguinte, retornaram à Rodoviária e a empresa ré trocou os bilhetes para 

a data de 15.05.2017, mas ainda marcava o horário como sendo “0” de 

00:45 hs. Instruiu a inicial com documentos. Devidamente citada, a 

requerida apresentou contestação e documentos via ID. 10406655 

defendendo em síntese que houve a culpa exclusiva dos autores que não 

compareceram no embarque no horário indicado, e adquiriram o bilhete 

após a viagem. Defende ainda que não restaram comprovadas as 

alegações no que tange ao suposto erro no sistema, posto que sequer foi 

mencionado nome ou qualquer registro do evento. Não houve impugnação 

à Contestação. Intimadas a especificarem as provas que ainda pretendiam 

produzir, comparece somente a requerida pugnando pelo julgamento 

antecipado da lide. É o relatório. Decido. Cuida-se de matéria relativa à 

relação de consumo, portanto, as discussões e digressões serão 

centradas e dirigidas pelo Código de Defesa do Consumidor, bem como, 

consagra a teoria da responsabilidade que responde o fornecedor, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos 

causados aos consumidores por falha relativos aos serviços prestados. 

Como matéria de ordem pública e interesse social (art. 1º da Lei 8.078/90) 

se aplica, portanto, a inversão do ônus da prova, consagrada no artigo 6º, 

VIII, 8.078/90, que estabelece a facilitação da defesa de seus direitos (do 

consumidor), inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou 

quando ele for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiência. Segundo o artigo 14 do CDC, compete ao fornecedor 

responder objetivamente pelos danos causados aos consumidores em 

decorrência de falha na prestação de serviços: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tratando-se de 

responsabilidade objetiva, a transportadora terrestre somente não seria 

responsabilizada pelo descumprimento do contrato em caso de 

comprovação das excludentes legais (art. 734 c/c 393, parágrafo único, 

ambos do Código Civil e art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do 

Consumidor). Assim, no contrato de transporte de passageiros, cuja 

obrigação é de resultado, o transportador está sujeito aos horários e 

itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo 

motivo de força maior, conforme previsto nos artigos supra. (art. 737 do 

Código Civil e 14 da Lei n. 8.078/90. No caso em tela, ainda que a ré tenha 

alegado que os autores não estavam no local no momento da viagem e 

que não restaram comprovadas suas alegações, importante ressaltar que 

os autores são hipossuficientes e fizeram prova mínima das suas 

alegações, através do bilhete adquirido, mostrando-se coerente a 

inversão do ônus da prova no caso. Assim, competia a ré demonstrar que 

realizou todo o serviço e a culpa foi exclusiva dos autores, demonstrando 

nos autos que eles chegaram após o horário de partida e que a partida foi 

no horário estabelecido no bilhete apresentado pelos autores, mas não 

fez. A requerida, poderia ter trazido aos autos elementos que 

comprovassem que a empresa não se atrasou ou não se adiantou para 

sair da origem, bem como qual foi o horário exato da partida e chegada ao 

destino, no dia 14.05.2017, cujo ônus não se desincumbiu, trazendo 

apenas documentos que comprovam as assertivas do dia, data que foi 

remarcada a passagem. Tais documentos não servem para alicerçar suas 

alegações, pois não se referem ao dia dos fatos (14.05.2017), assim, 

diante da ausência de prova exclusiva do consumidor e ante o 

requerimento de julgamento antecipado da lide pela ré, resta configurada a 

falha na prestação do serviço. Em relação ao pedido de condenação em 

danos morais, os fatos trazidos à análise com certeza extrapolam o mero 

dissabor e ensejam a reparação por danos extrapatrimoniais. Tendo em 

vista o desgaste aturado pelos autores que estavam em cidade que não 

moram e durante a madrugada, acompanhados de menores de idade. Tal 

dano psíquico independe de maiores comprovações, já que este é inerente 

à natureza humana. Assim, clara a existência de lesão de natureza 
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extrapatrimonial, devendo a reclamada ser condenada ao pagamento de 

indenização pecuniária como forma de ressarcimento por tal fato. A 

confirmar esse entendimento, Carlos Roberto Gonçalves assim conceitua 

o dano moral: “O dano moral não é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição 

espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso, 

pois esses estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a 

consequência do dano. (...) O direito não repara qualquer padecimento, 

dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um 

bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido 

juridicamente.” (In Responsabilidade Civil, 8ª ed., São Paulo: Saraiva, 2003, 

p. 548/549) negritei. Nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - APARELHO DE TELEFONIA CELULAR COM 

DEFEITO - SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO OU RESTITUIÇÃO DO VALOR 

PAGO - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 18, §§1º E 3º DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR - DANOS MORAIS E MATERIAIS - CARACTERIZAÇÃO - 

RECURSO IMPROVIDO. O artigo 18, §§ 1º e 3º do CDC autoriza o 

consumidor a exigir, imediatamente, a substituição do produto com defeito 

ou a restituição da quantia paga. O dano psíquico independe de maiores 

comprovações, já que é inerente à natureza humana. Caracterizada a 

lesão extrapatrimonial, deve a parte lesada receber o pagamento de 

indenização pecuniária como forma de ressarcimento pelo dano 

experimentado.” (TJMT - Ap, 63495/2009, DR.MARCELO SOUZA DE 

BARROS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/02/2011) 

destaquei. Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. Na mesma linha lógica, o 

professor Carlos Alberto Bittar explica que: “(...) a indenização por danos 

morais deve traduzir-se em montante que represente advertência ao 

lesante e à sociedade de que se não se aceita o comportamento 

assumido, ou o evento lesivo advindo. Consubstancia-se, portanto, em 

importância compatível com o vulto dos interesses em conflito, 

refletindo-se, de modo expresso, no patrimônio do lesante, a fim de que 

sinta, efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos efeitos do resultado 

lesivo produzido. Deve, pois, ser quantia economicamente significativa, em 

razão das potencialidades do patrimônio do lesante.” (in Reparação civil 

por danos morais. São Paulo: RT, 1993. p. 220) negritei. A propósito, trago 

precedente do nosso e. Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO - 

EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR TERCEIRO - ESTELIONATO - 

RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - OBRIGAÇÃO DE 

INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - COMPLEXIDADE RELATIVA E BASE 

DOCUMENTAL - RECURSOS DESPROVIDOS. Cabe à instituição bancária 

conferir adequadamente a procedência e veracidade dos dados 

cadastrais no momento da abertura de conta corrente e da contratação de 

empréstimo, sob pena de se responsabilizar pelos danos que causar a 

terceiro. O arbitramento em danos morais deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, à luz 

do princípio da razoabilidade. Se a causa tem complexidade relativa e o 

conjunto probatório é sustentado em base documental, o percentual 

mínimo para fixação de honorários atende o critério legal previsto no art. 

20, § 3º do CPC. (TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS MACHADO j. 

17/08/2011) destaquei. Diante do exposto, enfrentadas as questões 

trazidas a baila e capazes a influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I 

do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a ré ao 

pagamento a título de indenização por danos morais o valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da 

citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, 

importância que considero ponderada, razoável e proporcional ao dano 

verificado. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8º, do CPC. P.R.I. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

17 de Abril de 2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049426-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATYANE JESSICA RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPPE DE CASTRO DUQUE OAB - MT18526-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1049426-91.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

TATYANE JESSICA RIBEIRO DA SILVA REU: SDB COMERCIO DE 

ALIMENTOS LTDA - ME Vistos etc. Verifica-se que se esvaiu o prazo para 

o atendimento do emanado por este juízo sem que a parte autora 

houvesse efetuado o recolhimento das custas processuais. Vejamos o 

que dita o artigo 321 e parágrafo único do Código de Processo Civil: O juiz, 

ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 

e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. O entendimento jurisprudencial 

do e. Tribunal de Justiça Mato-Grossense é firme quanto à 

desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para recolher as 

custas processuais devidas, antes de se determinar a extinção do 

processo pelo inciso I do artigo 485 do Código de Processo Civil: 

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE 

TERCEIRO - EMENDA À INICIAL - PUBLICAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO 

- ORDEM JUDICIAL NÃO ATENDIDA - INDEFERIMENTO DA INICIAL - 

INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - RECURSO IMPROVIDO. A 

extinção do processo, por indeferimento da inicial, não exige a intimação 

pessoal da parte, por ausência de previsão legal. (Ap 138872/2017, DES. 

MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 03/09/2018, Publicado no DJE 14/09/2018) EMBARGOS A 

EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA – JUSTIÇA 

GRATUITA INDEFERIDA - INTIMAÇÃO - AUSENCIA DE RECOLHIMENTO 

DAS CUSTASPROCESSAIS – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL 

- EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. O descumprimento da decisão que determina o 

recolhimento das custas processuais, após análise do pedido de 

gratuidade da justiça, enseja a extinção do processo sem resolução do 

mérito, mostrando-se desnecessária a intimação pessoal da parte. (Ap 

24609/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 

22/05/2018) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – 

SENTENÇA QUE DECRETA A EXTINÇÃO POR ABANDONO - NÃO 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA 

INTIMAÇÃO PESSOAL – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA 

ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. "Cancela-se a distribuição na 

hipótese de não recolhimento das custas no prazo de 30 dias, 

independentemente de prévia intimação da parte" (AgInt no AREsp 

554.947/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, 

julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017).(Ap 171375/2016, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/05/2018, Publicado no DJE 16/05/2018) RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUCIAL – NÃO RECOLHIMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTIMAÇÃO VIA ADVOGADO – INÉRCIA – 

INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE - CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA E RECURSO 

DESPROVIDO. Basta a intimação do advogado para comprovar o 

pagamento das custas iniciais, nos termos do artigo 290, do NCPC. 

Compete ao advogado da parte cumprir a determinação para comprovar o 

pagamento das custas processuais em razão de ser ato processual de 

natureza técnica, sem necessidade de intimação pessoal do demandante. 

(Ap 122441/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 
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CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 

05/03/2018) No mesmo sentido é a jurisprudência do c. STJ; veja-se: 

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. CUSTAS. 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. REGRA 

GERAL. DESNECESSIDADE. PECULIARIDADES DO CASO. ATO DE 

COMUNICAÇÃO IMPRESCINDÍVEL. (...) 4. É desnecessária a intimação 

pessoal da parte para que o magistrado determine o cancelamento da 

distribuição por falta de pagamento de custas (art. 257 do CPC). 

Orientação traçada por ocasião do julgamento dos EREsp 495.276/RJ, Rel. 

Min. Ari Pargendler, Corte Especial, DJe 30/06/2008 e reiterada nos EREsp 

676.642/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 04/12/2008, 

superando o entendimento da Súmula 111/TFR. 5. Apesar da regra geral, 

algumas peculiaridades justificam a necessidade da intimação da parte 

antes de decretar-se a extinção do feito, como decidiu o acórdão 

recorrido. Em primeiro, a necessidade de cálculos preliminares pelo próprio 

serviço judiciário (REsp 1.132.771/AM e AgRg nos EDcl no REsp 

1.169.567/RS); a existência de despacho da inicial pelo juiz, atestando de 

início o cumprimento dos requisitos mínimos de admissibilidade (EREsp 

495.276/RJ) e, por fim, a ocorrência da redistribuição do feito, da Justiça 

Federal para a Justiça Estadual (REsp 205.133/RJ e REsp 235.646/SC). 6. 

Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 1217289 / RJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Julgado em 07/06/2011, DJe 

16/06/2011). “AGRAVO REGIMENTAL - PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO 

- EMBARGOS DE DEVEDOR - CUSTAS – RECOLHIMENTO - PRAZO - 30 

DIAS - ART. 257 DO CPC - INTIMAÇÃO - DESNECESSIDADE - 

DISTRIBUIÇÃO - CANCELAMENTO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - 

IMPROVIMENTO. 1.- O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é 

firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para 

recolher as custas processuais devidas, antes de se determinar a 

extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código de Processo 

Civil. Precedentes. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo 

capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus 

próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (STJ, AgRg nos 

EDcl no REsp 1253573 / RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, Julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012). Assim, diante da 

ausência do recolhimento das custas e do não atendimento de diligência 

emanada por este juízo, sendo evidente a falta de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, indefiro a 

petição inicial e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no que dispõe o art. 485, I e IV do 

Código de Processo Civil. Sem custas. P.R.I. Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas de estilo e formalidades legais. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0036343-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

LAERCIO FAEDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT7568-O (ADVOGADO(A))

LAERCIO FAEDA OAB - MT3589-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT21387-B (ADVOGADO(A))

ROMEU DE AQUINO NUNES OAB - MT3770-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 0036343-30.2016.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, 

LAERCIO FAEDA, RODRIGO MISCHIATTI, RODRIGO MISCHIATTI 

ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BANCO 

DO BRASIL SA Vistos etc. Trata-se de Ação de Arbitramento de 

Honorários Advocatícios ajuizada por FAEDA ADVOGADOS 

ASSOCIADOS em face do BANCO DO BRASIL S/A, devidamente 

qualificado nos autos, alegando em síntese ter firmado contrato de 

prestação de serviços advocatícios com o banco réu por tempo 

indeterminado, objetivando a prestação de serviços advocatícios, de 

natureza contenciosa, nas causas em que o banco/réu lhe encaminhasse. 

Em razão do contrato entabulado, atuou no (s) processo (s): 1. 360/2007 

– Código 393833 – 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, 

protocolizada em 02.07.2007, tendo como valor da causa a quantia de R$ 

251.762,02. Contudo, afirma que do ano de 2010 até 2013 o banco não 

repassou mais nenhum processo à autora, porque decidiu centralizar os 

processos da Federação em poucos escritórios situados em São Paulo, 

sendo que em Março 2013 o banco réu, sem qualquer motivo justificável, 

notificou a autora da rescisão do contrato, sem qualquer proposta de 

pagamento dos honorários advocatícios, informando apenas que 

“eventuais honorários porventura devidos serão remunerados se e 

quando implementadas as condições contratuais para tanto”. Ocorre que, 

aduz não foi repassado nenhum valor, e os novos escritórios não têm 

nenhuma pretensão de pagar os honorários devidos, pelo que ajuizou a 

presente demanda requerendo a condenação da instituição ao pagamento 

dos honorários advocatícios relativo ao trabalho realizado nas ações 

ajuizadas por este. Instruiu a exordial com documentos. Devidamente 

citado, o banco apresenta defesa defendendo em síntese que o contrato 

previa a resilição por parte da contratante, bem como defende que o 

contrato estipula a forma exata como seria a remuneração, que se daria 

quando implementadas as condições, mas não foram implementadas, não 

devendo, portanto, qualquer valor a título de honorários, requerendo assim 

a improcedência dos pedidos. O Autor impugnou a contestação, rebatendo 

os argumentos de defesa, reiterando os pedidos iniciais. Impugnação à 

Contestação do Assistente Litisconsorcial, rebatendo os argumentos de 

defesa, reiterando os pedidos iniciais. A parte autora apresenta 

Impugnação ao Pedido de Assistência Litisconsorcial. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. O deslinde da controvérsia não reclama 

dilação probatória o que em última análise confrontaria com os princípios 

da celeridade e economia processual, já que os elementos do processo 

permitam a formação do convencimento do juiz (CPC, art. 370). Nesse 

sentido é a jurisprudência: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA 

ELÉTRICA. DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. 

INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. Para que fique evidente que o 

julgamento antecipado da lide cerceou o direito de defesa da parte, a 

necessidade da produção de prova deve ficar evidenciada. Se o 

magistrado já firmou seu convencimento sobre os aspectos decisivos da 

demanda a antecipação do julgamento é legítima. PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. DECLARATÓRIA CUMULADA COM 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REPASSE DO PIS E COFINS. TRANSFERÊNCIA 

DO ÔNUS AO CONSUMIDOR. CABIMENTO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO 

C. STJ. PEDIDO IMPROCEDENTE. RECURSO IMPROVIDO. O autor se mostra 

inconformado com o desfecho de seu pedido. Todavia, o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que tais tributos 

integram a própria lógica do contrato de concessão e que é passível sua 

transferência aos consumidores. Ademais, não há o pagamento das 

contribuições sociais pelo usuário, mas sim um aumento da tarifa, em 

razão da adição dos tributos devidos ao preço cobrado pela 

concessionária pelo serviço prestado. Há, desse modo, um repasse 

econômico e não jurídico. (TJSP - APL: 0013484-76.2010.8.26.0408 - 

Relator: Adilson de Araujo – j. 23/07/2013) destaquei. Dessa forma, sendo 

suficientes os documentos juntados nos autos para persuasão do juiz 

sobre as questões suscitadas, e considerando que a questão não 

envolve maior dilação probatória tendo em vista que as alegações não 

permeiam questões de fato, e sim de direito, julgo antecipadamente a lide 

nos moldes do artigo 355, I do CPC. Ressalte-se ainda que em processos 

semelhantes, que tramitam perante este juízo não foi requerida a produção 

de outras provas, sendo as existentes nos autos suficientes. Inicialmente, 

relativo à assistência litisconsorcial, importante relembrar que o 

procedimento de impugnação à assistência foi revogado, pois, não é mais 

autuado em apenso aos autos principais, entendimento do artigo 120 do 

Código de Processo Civil, a saber: “Art. 120. Não havendo impugnação no 

prazo de 15 (quinze) dias, o pedido do assistente será deferido, salvo se 

for caso de rejeição liminar. Parágrafo único. Se qualquer parte alegar que 

falta ao requerente interesse jurídico para intervir, o juiz decidirá o 

incidente, sem suspensão do processo. Como observado, pelas novas 

regras, a impugnação à assistência litisconsorcial é decidida nos próprios 

autos principais, inclusive, com possibilidade de interposição de agravo de 

instrumento, que inclusive em caso muito semelhante, já foi decidido pelo 
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E. Tribunal de Justiça através do Agravo de Instrumento de n. 

1013472-78.2017.8.11.0000 que há interesse dos requerentes 

intervenientes Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual 

de Advocacia, e devem, portanto, participar da demanda na qualidade de 

Assistente Litisconsorcial. Portanto, considerando que a relação jurídica 

no caso em tela é idêntica ao do caso supra, e tendo o termo de cisão 

estabelecido a divisão dos honorários relacionados a processos 

envolvendo o Banco do Brasil, recebo e DEFIRO o pedido dos terceiros 

interessados Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual 

de Advocacia para ingresso na qualidade de assistente litisconsorcial. 

Devendo ser procedidas as devidas anotações nos autos. A ementa: 

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – INTERVENÇÃO - ASSISTENTE 

LITISCONSORCIAL – POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS 

PRESSUPOSTOS PREVISTOS NOS ARTS. 119 E 124 DO NCPC – 

INTERESSE JURÍDICO - RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 124 do 

CPC, para a existência de assistência litisconsorcial é imprescindível que o 

interessado detenha relação jurídica material com o adversário do 

assistido. Demonstrada essa qualidade, deve ser deferida a pretensão de 

integrar a lide. Sem embargo do evidente interesse econômico relacionado 

ao recebimento dos honorários oriundos do contrato de prestação de 

serviços, a que eventualmente fará jus, por certo, não há de se afastar o 

interesse jurídico na demanda, evidenciado pelo contrato firmado. (Agravo 

de Instrumento 1013472-78.2017.8.11.0000 – Rel. Carlos Alberto Alves da 

Rocha – Terceira Câmara de Direito Privado – TJ/MT). Quanto à preliminar 

de ilegitimidade ativa, considerando que há a demonstração de contrato 

entre as partes e a discussão é sobre cobrança decorrente deste, 

claramente que são legítimos os autores. Trata-se de Ação de 

Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por FAEDA 

ADVOGADOS ASSOCIADOS e atuando como assistente litisconsorcial 

RODRIGO MISCHIAITI e RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS 

ASSOCIADOS em face do BANCO DO BRASIL S/A, todos devidamente 

qualificados nos autos, na qual argumenta o requerente que foi pactuado 

contrato de adesão para prestar serviços advocatícios, porém, o banco 

réu transferiu os processos para outras competências e não repassou 

mais nenhum ao autor, que tempos teve o contrato rescindido 

unilateralmente, sem qualquer motivo justificável, sendo apenas informado 

que “eventuais honorários porventura devidos serão remunerados se e 

quando implementadas as condições contratuais para tanto”, mas nada foi 

pago. Informa ainda que atuou com diligência no processo 360/2007 – 

Código 393833 – 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, 

protocolizada em 02.07.2007, tendo como valor da causa a quantia de R$ 

251.762,02, fazendo deslocamentos e acompanhamentos, mas não foi 

remunerado. Da contestação se extrai que o contrato previa a rescisão do 

contrato, bem como previa que os honorários de sucumbência seriam 

pagos quando implementada a condição, qual seja, o recebimento do valor 

pela parte credora. Pois bem, é incontroversa a relação jurídica existente 

entre as partes, conforme afirmação de ambos, do Contrato de Prestação 

de Serviços Advocatícios e também a rescisão unilateral do referido 

instrumento, que pode ser verificada na notificação carreada aos autos. 

Destaco que a teor dos artigos 473 e 599 do Código Civil é cabível a 

denúncia ou resilição unilateral quando expressamente prevista, como na 

cláusula vigésima primeira do contrato, ou implicitamente admitida, bem 

como é possível a denúncia no contrato de prestação de serviço por 

tempo indeterminado. É incontroverso nos autos que a parte autora 

laborou em favor do banco réu, no processo e só não concluiu porque 

teve o seu mandato revogado, é certo que faz jus aos honorários 

advocatícios, sendo necessária a aferição. Primeiramente, no rigorismo, 

pudesse ser tida como inepta a inicial, ou ausente pressuposto de 

constituição válida e regular do processo, pois, não foi pretendido o 

arbitramento dos honorários, mas sim a condenação neste, vejo que é 

possível admitir o feito como de arbitramento, sendo apenas sugerido o 

percentual, porque este era de fato a pretensão do autor. De igual modo, 

como já pronunciado, não há de se aventar a carência de ação, vez que o 

advogado possui total interesse em receber os honorários que lhe são 

devidos pelos serviços prestados. Aliás, o c. STJ entende que o 

rompimento do contrato de prestação de serviços advocatícios antes do 

término da ação garante ao advogado o direito ao recebimento de 

honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura, nesses 

termos: “Honorários de advogado. Arbitramento. Rompimento do contrato 

de prestação de serviços antes do término da ação. Direito ao 

recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da 

ruptura. Precedentes da Corte. 1. O Estatuto da Advocacia assegura o 

direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. 

Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o 

advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, 

portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na 

proporção dos serviços prestados até então. 2. Recurso especial 

conhecido e provido.” (STJ – REsp 782.873/ES, 3ª Turma, Rel. Min. Carlos 

Alberto Menezes Direito, J. 06/04/2006, DJ 12/06/2006) “RECURSO 

ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE RISCO. 

CONDIÇÃO NÃO IMPLEMENTADA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. 

ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. Mesmo quando atua apenas pela verba 

de sucumbência (contrato de risco), é lícito ao advogado que tem seu 

mandato revogado antes do término da lide ajuizar ação de arbitramento, 

contra seu cliente, para receber honorários proporcionalmente à sua 

atuação.” (STJ – REsp 911.441/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Humberto Gomes 

de Barros, J. 18/10/2007, DJ 31/10/2007) Ressalte-se que a Constituição 

Federal garante que a toda prestação de serviço corresponderá uma 

remuneração, sendo que o artigo 170 da Carta Maior estabelece que a 

ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano, sendo 

inclusive um dos fundamentos da ordem econômica. E mais, não obstante 

conste no contrato firmado entre a parte e o seu advogado remuneração 

mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a rescisão pelo 

cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, 

frustrando a justa expectativa do profissional, permite à possibilidade de 

ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente. 

Sobre o assunto: “Honorários de advogado. Arbitramento. Rompimento do 

contrato de prestação de serviços antes do término da ação. Direito ao 

recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da 

ruptura. Precedentes da Corte. 1. O Estatuto da Advocacia assegura o 

direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. 

Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o 

advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, 

portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na 

proporção dos serviços prestados até então. 2. Recurso especial 

conhecido e provido.” (STJ - REsp: 782873 ES 2005/0154491-0, Relator: 

Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Data de Julgamento: 

06/04/2006, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 12/06/2006 p. 

482) “RECURSO ESPECIAL Nº 886.504 - MG (2006/0195498-9) RELATOR : 

MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO RECORRENTE : DERLY 

FERREIRA ANGELO E OUTRO ADVOGADOS : DERLY FERREIRA ÂNGELO 

(EM CAUSA PRÓPRIA) E OUTROS ANGELO AURELIO GONCALVES PARIZ 

E OUTRO (S) RECORRIDO : BANCO DO BRASIL S/A ADVOGADOS : 

ANDRÉ DOS SANTOS RODRIGUES E OUTRO (S) ANGELO AURELIO 

GONCALVES PARIZ E OUTRO (S) RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO 

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO 

EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO 

DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO 

ARBITRAMENTO. 1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte 

e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários 

de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, 

antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do 

profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o 

arbitramento da verba honorária correspondente. 2. Aplicação do princípio 

da vedação do enriquecimento sem causa. 3. Precedente específico desta 

Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes. 4. RECURSO 

ESPECIAL PROVIDO.(...)” (STJ, Relator: Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO) (grifo nosso) O entendimento do Tribunal de Justiça do 

nosso Estado também é nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE 

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - CONEXÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA 

NÃO VERIFICADAS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA 

SUCUMBÊNCIA - ROMPIMENTO UNILATERAL E INJUSTIFCADO DO 

CONTRATO - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - FIXAÇÃO 

ADEQUADA DO VALORDOS HONORÁRIOS - JUROS DE MORA A PARTIR 

DA CITAÇÃO DA AÇÃO DE ARBITRAMENTO - APELAÇÃO DESPROVIDA - 

SENTENÇA MANTIDA. Não há previsão legal para que a ação na qual o 

autor atuou como advogado e a de arbitramento de honorários tramitem no 

mesmo juízo, o que afasta a conexão postulada. Rescindido o contrato de 

forma unilateral e imotivada e sem que nele esteja prevista 

contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em 

juízo se impõe. Os juros de mora incidem sobre o valor dos honorários 

advocatícios arbitrados e ocorrem a partir da citação da ação de 

arbitramento.” (Ap 121672/2014, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/12/2014, Publicado no DJE 
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22/12/2014) “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE 

HONORÁRIOS – REMESSA PARA OUTRA COMARCA – PRELIMINAR 

REJEITADA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – REMUNERAÇÃO 

EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA – ROMPIMENTO DO CONTRATO – 

DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA –V ALOR ESTIPULADO 

ADEQUADO – RECURSOS NÃO PROVIDOS. Não existindo previsão legal, 

tampouco demonstrado algum prejuízo, a ação de arbitramento de 

honorários não tem necessariamente que tramitar no mesmo juízo que deu 

origem ao contrato. É permitida a contratação de profissional da área 

jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência. 

Rescindido o contrato de forma unilateral e imotivada e sem que nele 

esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba 

honorária em juízo se impõe. Observado o disposto no art. 20, § 4º,do 

CPC, mantém-se os honorários conforme fixados.” (TJMT- ap, 91711/2014. 

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Sexta Câmara Cível, data de 

julgamento 12/11/2014. Data da publicação no DJE 17/11/2014). No caso 

dos autos, repisa-se que o contrato foi rescindido de forma UNILATERAL 

pelo réu, sem justa causa, mesmo após o autor ter atuado ativamente na 

defesa dos interesses do seu cliente, nos processos juntados aos autos, 

fazendo, portanto, jus a sua respectiva remuneração pelo trabalho 

desenvolvido, direito protegidos pela Constituição Federal, nos artigos 1º, II 

e 7º. Assim, uma vez comprovadas a contratação e a realização do 

trabalho, com efetivo benefício econômico para o cliente, possui o 

requerente o direito a receber os honorários advocatícios, nos termos do 

art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, que dispõe, verbis: “Art. 22. A 

prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito 

aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e 

aos de sucumbência”. (...) §2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os 

honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração 

compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo 

ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho 

Seccional da OAB”. (destaquei) Nos termos disposto no art. 14 do Código 

de Ética da Advocacia, que prevê: “A revogação do mandato judicial por 

vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias 

contratadas, bem como não retira o direito do advogado de receber o 

quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, 

calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado”. 

Ora, o autor conduziu o feito desde 2008 até a rescisão unilateral do 

contrato ocorrida em 08.03.2013, sendo, extremamente, injusto ao 

profissional o desligamento desarrazoado da demanda quando estava 

prestes a concluir a fase processual para auferir os honorários 

contratados, na sua totalidade. Dessa forma, não se pode negar ao autor 

o pagamento dos honorários, haja vista que o rompimento do contrato foi 

efetuado unilateralmente pela instituição requerida e sem justa causa, sob 

pena de ferir os princípios da função social do contrato (art. 421, do CC), 

da boa-fé objetiva (art. 422, do CC) e da vedação ao enriquecimento ilícito 

(art. 884, do CC). Sobre o assunto: “RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS.CONTRATO DE RISCO. CONDIÇÃO NÃO 

IMPLEMENTADA.REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO. 

POSSIBILIDADE. Mesmo quando atua apenas pela verba de sucumbência 

(contrato de risco), é lícito ao advogado que tem seu mandato revogado 

antes do término da lide ajuizar ação de arbitramento, contra seu cliente, 

para receber honorários proporcionalmente à sua atuação.” (STJ, REsp 

911.441/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 18.10.2007) 

negritei. No mesmo sentido é o pronunciamento do e. Tribunal 

Mato-grossense: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESCINDIDO UNILATERALMENTE - DIREITO À 

PERCEPÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. 1. Sob pena de 

ferir os princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da 

vedação ao enriquecimento ilícito, não pode o apelante se negar a efetuar 

o pagamento dos honorários do apelado, haja vista que, o rompimento do 

contrato foi efetuado unilateralmente pelo apelante. 2. A previsão 

contratual de que os honorários a serem percebidos decorreriam da 

sucumbência não impede o advogado, em face do rompimento unilateral do 

contrato pelo banco mandante, de pleitear o pagamento da verba devida 

pela atividade profissional desenvolvida.” (TJMT – RAC nº 21093/2009, 6ª 

Câm. Cív., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 19/08/2009) “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

CONTRATUAIS – CONTRATO DE RISCO – RESCISÃO UNILATERAL – 

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS 

PROPORCIONALMENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS – VALOR FIXADO 

CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Sob pena de ferir os princípios da função social do contrato, da 

boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento ilícito, não pode o 

apelante se negar a efetuar o pagamento dos honorários ao apelado, haja 

vista que o rompimento do contrato foi efetuado unilateralmente por 

aquele, sem justa causa. Comprovadas a contratação e a realização do 

trabalho, com efetivo benefício econômico para o cliente, possui o 

advogado o direito a receber os honorários advocatícios, que devem ser 

fixados em proporção aos serviços prestados, consoante apreciação 

equitativa do caso, em virtude da rescisão unilateral do contrato antes do 

término da ação.” (TJMT – Apelação n. 29679/2011 – Relator: EXMO. SR. 

DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 08.08.2012). Ademais, o banco réu 

poderá, para se garantir e não ser prejudicado mais tarde, comunicar nos 

autos a sua condenação, para que o juiz leve em consideração os 

honorários advocatícios na remuneração do próximo advogado que atuar 

no feito. Dessa feita, considerando a atuação do profissional no feito, as 

peculiaridades do caso, as fases processuais percorridas e o momento 

em que foi rompido o contrato, hei por bem fixar, de forma equitativa, o 

valor dos honorários conforme preceitua as alíneas do art. 85, § 2º, do 

CPC e de acordo com o art. 85, § 8º, do CPC, atentando-se para o grau de 

zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e 

importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o 

tempo exigido para o seu serviço, de forma que entendo como adequado o 

valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) em consonância com os 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando, ainda, em 

consideração o contrato de prestador de serviço celebrado entre as 

partes e os valores das Ações manejadas por este. O valor acima fixado 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do 

arbitramento e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação, devendo ainda ser rateado o valor entre o autor e o assistente em 

partes iguais, em respeito ao Termo de Cisão entabulado entre os autores. 

Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a 

influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial para CONDENAR o réu ao 

pagamento de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC a partir desta data, e de juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação, devendo ser pago 50% (cinquenta por 

cento) à Faeda Advogados Associados e 50% (cinquenta por cento) a 

Rodrigo Mischiatti. CONDENO, ainda, a requerida, ao pagamento das 

custas processuais, e honorários advocatícios, este arbitrado em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma prevista no 

artigo 85, § 2°, do CPC, que deverão ser rateados entre o advogado do 

autor e do assistente litisconsorcial. P.R.I. Com o trânsito em julgado, 

aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de trinta (30) 

dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 15 de Abril de 

2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1028166-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO PEREIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1028166-55.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: EDVALDO PEREIRA DE CARVALHO REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que EDVALDO 

PEREIRA DE CARVALHO, move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 
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SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 11.06.2019, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente 

citada, a parte ré apresentou contestação, além de documentos, arguiu 

preliminares de mérito, bem como combateu o mérito da demanda, 

pugnando pela improcedência da ação. Realizada a pericia médica no 

segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado pelo requerente. A 

parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. Decido. De início, 

registra-se que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese 

prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que 

assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, 

à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. ILEGITIMIDADE PASSIVA Inicialmente, observo que as 

seguradoras compõem, por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do pólo passivo da ação. DA 

AUSÊNCIA DE RESPOSTA ADMINISTRATIVA – REGULAÇÃO PENDENTE 

Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse 

processual necessário a propositura da ação, já que esta não lhe 

procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à 

falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem 

interesse jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se 

mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte 

demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, não há 

necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício do 

direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. COMPROVANTE 

DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO 

DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO 

PROCESSO. REQUISITO PARA FIXAÇÃO DO FORO. Quanto à questão de 

ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento valido e 

regular do processo, em virtude da juntada de comprovante de residência 

em nome de terceiro, o artigo 282 do CPC, ao elencar os requisitos da 

petição inicial, traz a determinação de que seja indicado o endereço das 

partes, o que foi devidamente observado. O artigo 283, por sua vez, 

determina a apresentação dos documentos indispensáveis à propositura 

da demanda, não sendo o comprovante de endereço um documento 

obrigatório, pois já é suficiente a indicação da residência efetuada na 

petição inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À 

INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. Desnecessária, na espécie, a 

determinação de juntada de comprovante de residência e RG para o 

processamento da inicial. Precedentes desta Corte. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja obrigatória a 

comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de pedir, é 

desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante de 

endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014) Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De 

início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071822/4/2020 Página 265 de 758



edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 11.06.2019, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 50% do punho direito. 

Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente 

narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda completa da mobilidade de um dos ombros, 

cotovelos, punhos ou dedo polegar terá a vítima direito a 25% do valor 

total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

sendo, no caso em tela, media a perda da parte requerente, terá essa o 

direito de 50% sobre 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins 

de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: 

PUNHO DIREITO: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *50% sobre R$ 

3.375,00 = R$ 1.687,50 Total: R$ 1.687,50 Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(11.06.2019) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1028475-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA GARCIA DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1028475-76.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOANA GARCIA DE ASSUNCAO REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que JOANA 

GARCIA DE ASSUNÇÃO, move em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de 

acidente de trânsito ocorrido no dia 07.12.2018, tendo resultado a sua 

invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade da indenização do Seguro 

DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação 

tempestiva, além de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como 

combateu o mérito da demanda, pugnando pela improcedência da ação. 

Realizada a pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de lesão 

apresentado pelo requerente. A parte autora impugnou a Contestação. É o 

relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão 

se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de 

Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais 

atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para 

proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA LIDE - DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. NA DEMANDA. Inicialmente, 

observo que as seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º 

da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo 

pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total 

ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA - DA 

OBRIGATÓRIA CORRESPONDÊNCIA AO PROVEITO ECONÔMICO 

PERSEGUIDO A parte ré alega a necessidade de adequação do valor da 

causa, vez que a autora atribuiu a demanda o valor do teto máximo do 

seguro obrigatório, quando deveria ter atribuído o valor máximo indenizável 

ao segmento corporal afetado. Contudo, esta alegação não merece 

prosperar, isto porque o segurado, em regra, não sabe quanto receberá, 

sendo que tal quantificação depende de laudo pericial que ocorre no 

decorrer do processo, sendo perfeitamente possível atribuir valor 

meramente estimativo, pelo que REJEITO a preliminar levantada. Nesse 

sentido: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT 

– AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO 

PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ 

PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – 

NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO CONCLUIU 

POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO RECONHECIMENTO 

– VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. 

(...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do seguro, a 

requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os ônus da 

demanda. (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado DA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E/OU REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS- DEVOLUÇÃO- PENDÊNCIA 

DOCUMENTAL. No que diz respeito a não comprovação da entrega da 

documentação ou apresentação de requerimento administrativo para o 

pagamento da indenização securitária, cumpre destacar que o nosso 

sistema é o de jurisdição única, de acordo com Hely Lopes Meirelles, cujo 

corolário é o princípio da inafastabilidade do controle judicial ou do direito 

de ação, consagrado no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, 

que define que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito. A esse respeito é oportuno trazer à baila os 

ensinamentos do insigne jurista Nelson Nery Junior, quando ao discorrer 

sobre o princípio da inafastabilidade do controle judicial assevera que: Pelo 

princípio constitucional do direito de ação, todos têm o direito de obter do 

Poder Judiciário a tutela jurisdicional adequada. Não é suficiente o direito à 

tutela jurisdicional. É preciso que esta tutela seja a adequada, sem o que 

estaria vazio de sentido o princípio. Quando a tutela adequada para o 

jurisdicionado for medida urgente, o juiz, preenchidos os requisitos legais, 

tem de concedê-la, independentemente de haver lei autorizando, ou, ainda, 

que haja lei proibindo a tutela urgente. (...) A CF de 1988 não repetiu a 

ressalva contida no texto revogado, de modo que não mais se permite, 

nos sistema constitucional brasileiro, a denominada jurisdição 

condicionada ou instância administrativa de curso forçado. Já se decidiu 

que não é de acolher-se a alegação da Fazenda Pública, em ação judicial, 

de que não foram esgotadas as vias administrativas para obter-se o 

provimento que se deseja em juízo. Dessa forma, o direito subjetivo de 

ação da parte autora não está condicionado a qualquer óbice de cunho 

administrativo para o seu exercício, bastando apenas, para ingressar em 

Juízo e receber a tutela jurisdicional, que estejam preenchidas as 

condições da ação, portanto, o postulante não está obrigado a ingressar 

ou a esgotar a via administrativa para só então procurar amparo na via 

judicial. Aliás, nesse sentido são os arrestos trazidos a colação a seguir: 

PROCESSUAL. SERVIDOR. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. 

REQUERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. 

INTERESSE EM AGIR CARACTERIZADO. PRINCÍPIO DO LIVRE ACESSO À 

INSTÂNCIA JUDICIAL. - A jurisprudência deste Superior Tribunal de 

Justiça, com base no cânon constitucional que preconiza o livre acesso 

ao Poder Judiciário, é pacífica no sentido de que a exaustão da instância 

administrativa não é condição para o pleito judicial. - Patente a existência 

do interesse em agir, de vez que desnecessário o prévio requerimento na 

via administrativa para ensejar o ingresso na via judiciária, mormente 

quando a vantagem pleiteada é imposta à administração por imperativo 

legal. - Recurso especial conhecido. (REsp 261158/SP, Rel. Ministro 

VICENTE LEAL, SEXTA TURMA, julgado em 22.08.2000, DJ 11.09.2000 p. 

306). “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 
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CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Note-se que desnecessidade de ingressar ou 

esgotar as vias administrativas para buscar a tutela do perante o Poder 

Judiciário não abrange apenas os litígios envolvendo particulares e a 

administração pública, mas também os conflitos de ordem privada. 

Ademais, releva ponderar que não se faz necessário ocorrer lesão ao 

direito para que a parte busque a tutela jurisdicional. A ameaça de lesão já 

autoriza o eventual prejudicado a ingressar em juízo para resguardar seu 

direito, com mais razão quando aquela se efetiva pelo cumprimento 

inadequado e parcial do dever legal de que trata o seguro obrigatório em 

exame. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há interesse de agir 

no presente feito, o qual decorre da necessidade de acesso ao Judiciário 

para obtenção da prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento 

da cobertura securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar 

suscitada. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De 

início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 07.12.2018, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 
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responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento 75% do joelho direito. Dessa 

forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem 

como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado 

ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

terá a vítima direito a 25% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, intensa a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 75% sobre 25% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: JOELHO DIREITO: *25% 

sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *50% sobre R$ 3.375,00= R$ 2.531,25 

Total: R$ 2.531,25 No tocante a correção monetária em seguro obrigatório 

DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: 

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 2.531,25 

(dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (07.12.2018) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1042297-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIR ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1042297-35.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: EDIR ALVES DE SOUZA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que EDIR ALVES DE 

SOUZA, move em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 22.07.2018, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente 

citada, a parte ré apresentou contestação, além de documentos, arguiu 

preliminares de mérito, bem como combateu o mérito da demanda, 

pugnando pela improcedência da ação. Realizada a pericia médica no 

segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado pelo requerente. A 

parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. Decido. De início, 

registra-se que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese 

prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que 

assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, 

à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA LIDE - DA 

NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. NA DEMANDA. Inicialmente, 

observo que as seguradoras compõem, por força do que reza o artigo 7º 

da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo 

pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total 

ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do pólo passivo da ação. DA 

NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA - DA 

OBRIGATÓRIA CORRESPONDÊNCIA AO PROVEITO ECONÔMICO 

PERSEGUIDO A parte ré alega a necessidade de adequação do valor da 

causa, vez que a autora atribuiu a demanda o valor do teto máximo do 

seguro obrigatório, quando deveria ter atribuído o valor máximo indenizável 

ao segmento corporal afetado. Contudo, esta alegação não merece 

prosperar, isto porque o segurado, em regra, não sabe quanto receberá, 

sendo que tal quantificação depende de laudo pericial que ocorre no 

decorrer do processo, sendo perfeitamente possível atribuir valor 

meramente estimativo, pelo que REJEITO a preliminar levantada. Nesse 

sentido: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT 

– AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO 

PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ 

PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – 

NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO CONCLUIU 

POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO RECONHECIMENTO 

– VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. 

(...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 
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estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do seguro, a 

requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os ônus da 

demanda. (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO - DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - 

NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO - DAS FALÁCIAS CONSTANTES NA INICIAL 

– MANOBRAS PARA EVITAR A ANÁLISE ADMINISTRATIVA Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. 

De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização 

decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa 

por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte 

requerente que foi vítima de acidente automobilístico, resultando, em 

decorrência disto, sua invalidez permanente. No mérito, a ré alega que a 

autora não faz jus ao recebimento do benefício devido à inadimplência do 

prêmio, entretanto esta argumentação não prospera, pois é entendimento 

pacífico que a inadimplência com relação ao prêmio do seguro obrigatório 

não exime a Seguradora do dever de indenizar o indivíduo, sendo 

perfeitamente aplicável a seguinte Súmula: Súmula 257 – STJ: “A falta de 

pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para 

a recusa do pagamento da indenização”. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. SÚMULA 257 DO STJ. 

A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é 

motivo para a recusa do pagamento da indenização. Correção monetária. 

Termo inicial de incidência inalterado. Decaimento mínimo caracterizado. 

Apelo não provido.” (TJ-RS - AC: 70077473106 RS, Relator: Ney 

Wiedemann Neto, Data de Julgamento: 24/05/2018, Sexta Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/06/2018) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – 

INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO – SÚMULA 257/STJ – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – SENTENÇA EM PARTE 

REFORMADA. Tratando-se de indenização pelo DPVAT, não há 

necessidade de ser demonstrado a adimplência do premio do seguro, ante 

aos termos da sumula 257, do STJ. O valor arbitrado a título de honorários 

advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo 

patrono.”(TJ-MT APELAÇÃO CÍVEL CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

21/11/2018, Publicado noDJE 28/11/2018) A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 22.07.2018, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 
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Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 75% do ombro direito. 

Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente 

narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda completa da mobilidade de um dos ombros, 

cotovelos, punhos ou dedo polegar terá a vítima direito a 25% do valor 

total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

sendo, no caso em tela, intensa a perda da parte requerente, terá essa o 

direito de 75% sobre 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins 

de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: 

OMBRO DIREITO: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *75% sobre R$ 

3.375,00 = R$ 2.531,25 Total: R$ 2.531,25 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). DAS DESPESAS MÉDICAS A parte autora pediu, na 

inicial, seja a parte ré condenada a lhe ressarcir as despesas médicas por 

ela suportadas (item "H"). Como sabido, a regra geral do sistema 

probatório brasileiro é de que cabe à parte que alegar a existência de 

algum fato ensejador de um direito o ônus de demonstrar sua existência. É 

assim que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo 

do seu direito (NCPC, art. 373, I). Ora, no caso, a parte autora não 

comprovou ter despendido qualquer valor com despesas médicas. Se a 

parte autora pede o reembolso de despesas médicas decorrente de 

acidente de trânsito mas não faz prova delas, o pedido neste ponto deve 

ser julgado improcedente. Desse modo, considerando o decaimento 

recíproco, as partes devem suportar igualitariamente os ônus da 

sucumbência. Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a 

parte requerida, ao pagamento da importância R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(22.07.2018) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Em face da 

sucumbência recíproca (art. 86, do CPC), condeno as partes ao 

pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% 

pela requerente e 50% pela requerida. Quanto aos honorários 

advocatícios, fixo em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do 

que preceitua parágrafo 8º do art. 85 do CPC, na proporção de 50% 

(setenta por cento) em favor da requerida e 50% em favor da autora, 

sendo que demandante ficará isenta das custas processuais por ser 

beneficiárias da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a 

exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do 

artigo 98, § 3° do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009463-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA APARECIDA LOPES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009463-13.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: SILVANA APARECIDA LOPES DA CRUZ REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que 

SILVANA APARECIDA LOPES DA CRUZ move em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi 
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vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 20.12.2017, tendo resultado 

a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade da indenização do Seguro 

DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, além 

de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como combateu o 

mérito da demanda, pugnando pela improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado 

pelo requerente. A parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. 

Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão se 

enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo 

Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA LIDE - DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. NA DEMANDA. Inicialmente, 

observo que as seguradoras compõem, por força do que reza o artigo 7º 

da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo 

pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total 

ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do pólo passivo da ação. DA 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO - DA 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO - DA 

NOVA ORIENTAÇÃO DO STF/STJ Alega a seguradora ré, em síntese, que 

falta a parte autora interesse processual necessário a propositura da 

ação, já que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. 

De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização 

decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa 

por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte 

requerente que foi vítima de acidente automobilístico, resultando, em 

decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise dos autos, 

verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não merecem 

guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua 

carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não 

alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 20.12.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 
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alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 50% da mão esquerda. 

Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente 

narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

membros superiores e/ou de uma das mãos terá a vítima direito a 70% do 

valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), sendo, no caso em tela, media a perda da parte requerente, terá 

essa o direito de 50% sobre 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 

caso: MÃO ESQUERDA: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% 

sobre R$ 9.450,00 = R$ 4.725,00 Total: R$ 4.725,00 Diante do exposto, 

com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, 

para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(20.12.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0022368-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HONDA MERCANTIL POLLUX (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO DA CRUZ SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 0022368-38.2016.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: HONDA MERCANTIL POLLUX 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JAIRO DA CRUZ SILVA Vistos etc. 

Trata-se de Tutela Provisória de Urgência Cautelar em Caráter 

Antecedente (Busca e Apreensão) formulada por MERCANTIL CANOPUS 

COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA em face de JAIRO DA CRUZ SILVA, 

devidamente qualificados nos autos. Embora a parte autora tenha 

denominado a demanda como TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER 

ANTECEDENTE, a ação foi recebida ao ID. 2828794 como TUTELA 

ANTECIPADA ANTECEDENTE, em virtude do caráter satisfativo do 

requerimento, no mesmo momento foi concedido os efeitos da tutela, 

determinando a busca e apreensão do veículo em litigio. Interpostos 

embargos de declaração (ID. 28287996) face ao decisório 

supramencionado, estes foram conhecidos, entretanto, rejeitados, diante 

da pretensão de produzir novo julgamento. Ato posterior, através do 

decisum de ID. 28288269 foi determinada a intimação da requerente para 

proceder com o aditamento da inicial, conforme preconizado no art. 303, 

§1º, inciso I do CPC, sob pena de extinção do feito, o que foi reforçado ao 

ID. 28288376, em que pese devidamente intimada até o presente momento 

a reclamante nada manifestou. Em que pese as diversas tentativas de 

diligências para citação/intimação da ré, até o momento esta não ocorreu, 

portanto, não ocorreu a triangularização processual. É o relatório. Decido. 

Conforme se vislumbra, a requerente protocolou a presente tutela 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071822/4/2020 Página 273 de 758



antecipada em caráter antecedente, objetivando a busca e apreensão de 

uma motocicleta, e, que em que pese o deferimento da medida e sua 

intimação para proceder com o aditamento à inicial, conforme preconiza o 

artigo 303,§1º, I do CPC não o fez. Acerca do descumprimento do ditame 

legal, prevê o parágrafo 2º do mesmo artigo: “Art. 303. Nos casos em que 

a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode 

limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de 

tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. § 1º Concedida a 

tutela antecipada a que se refere o caput deste artigo: I - o autor deverá 

aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a 

juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, 

em 15 (quinze) dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar; II - o réu será 

citado e intimado para a audiência de conciliação ou de mediação na forma 

do art. 334 ; III - não havendo autocomposição, o prazo para contestação 

será contado na forma do art. 335 . § 2º Não realizado o aditamento a que 

se refere o inciso I do § 1º deste artigo, o processo será extinto sem 

resolução do mérito.” Pois bem, concedido prazo a demandante para 

proceder com o aditamento por 02 (duas) vezes, não tendo obedecido a 

ordem, o indeferimento da inicial é a medida que se impõe. Diante de todo o 

exposto, INDEFIRO a petição inicial e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no que 

dispõe o art. 303, §2º do Código de Processo Civil. Custas já antecipadas. 

Sem honorários, tendo em vista que não ocorreu a triangularização 

processual. P.R.I. Transitado em julgado, arquive-se os autos, 

observando-se as formalidades de estilo. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024424-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEI PAULO DE MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024424-22.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDINEI PAULO DE MOURA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que EDINEI PAULO DE MOURA, move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 08.05.2019, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, além 

de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como combateu o 

mérito da demanda, pugnando pela improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado 

pelo requerente. A parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. 

Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão se 

enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo 

Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA LIDE – DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S. A. NA DEMANDA Inicialmente, 

observo que as seguradoras compõem, por força do que reza o artigo 7º 

da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo 

pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total 

ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do pólo passivo da ação. DA 

NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA - DA 

OBRIGATÓRIA CORRESPONDÊNCIA AO PROVEITO ECONÔMICO 

PERSEGUIDO A parte ré alega a necessidade de adequação do valor da 

causa, vez que a autora atribuiu a demanda o valor do teto máximo do 

seguro obrigatório, quando deveria ter atribuído o valor máximo indenizável 

ao segmento corporal afetado. Contudo, esta alegação não merece 

prosperar, isto porque o segurado, em regra, não sabe quanto receberá, 

sendo que tal quantificação depende de laudo pericial que ocorre no 

decorrer do processo, sendo perfeitamente possível atribuir valor 

meramente estimativo, pelo que REJEITO a preliminar levantada. Nesse 

sentido: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT 

– AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO 

PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ 

PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – 

NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO CONCLUIU 

POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO RECONHECIMENTO 

– VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. 

(...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do seguro, a 

requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os ônus da 

demanda. (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS 

À PROPOSITURA DA AÇÃO. Alega a parte demandada que não foi 

apresentado nos autos documentos indispensável propositura da ação, 

mais precisamente aquela relativa à individualização do sinistro, tais como: 

(i) identificação do veículo, (ii) R.G. e C.P.F. da vítima, (iii) município e U.F. 

do acidente. Pois bem. É assente o entendimento do Egrégio Tribunal de 

Justiça de que o boletim de ocorrência não é estritamente necessário para 

o requerimento de indenizações do seguro DPVAT, quando existentes 

outras provas da ocorrência do acidente que embasa a pretensão judicial. 

Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora colacionou em anexo 

a exordial Carteira de Trabalho (id. 20731688), boletim de ocorrência onde 

consta o modelo e placa do veículo (id. 20731944 e 20731946), bem como 

o boletim de atendimento médico (id. 20731953 e 20731957), não havendo 

o que se falar em falta de documentos essenciais para solução do litígio. 

Com efeito, os documentos acostados aos autos são provas suficientes 

acerca da existência do acidente de trânsito e da lesãoele provenientes, o 

que atesta a presença do nexo de causalidade. Neste sentido é a 

jurisprudência de casos análogos: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – DPVAT – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – 

PROVADO NEXO DE CAUSALIDADE POR OUTROS MEIOS – INCLUSÃO DE 

SEGURADORA NO POLO PASSIVO – DESNECESSIDADE – 

IMPROCEDENCIA DA SENTENÇA – CICATRIZ COMO DANO ESTÉTICO - 

NÃO COMPROVADO – CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 43 DO STJ – 

PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE – PAGAMENTO 

PROPORCIONAL À LESÃO – TABELA DA SUSEP – APLICABILIDADE - 
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RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência é sólida em afirmar que as 

seguradoras integrantes do consórcio do Seguro DPVAT são 

solidariamente responsáveis pelo pagamento das indenizações 

securitárias, podendo o beneficiário cobrar o que é devido de qualquer 

uma delas. O pagamento da indenização será efetuado mediante 'simples 

prova do acidente e do dano decorrente', independentemente da 

existência de culpa, haja ou não seguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado. A correção monetária é devida desde a 

data do sinistro, pois aí foi o risco implementado. Portanto, é o marco 

adequado à recomposição do valor da moeda. A Súmula 43 do c. STJ 

também se aplica, pois determina a incidência da correção monetária 

desde a data da ocorrência do acidente como reposição do valor da 

moeda.” (TJMT. RAC nº 19302/2015, Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª 

Câmara Cível, J. em: 07.07.2015, Dje: 13.07.2015) “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE – EXISTÊNCIA – CONCAUSA 

COMPROVADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO DANOSO – 

INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 43 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Os documentos médicos existentes nos autos comprovam 

e atestam que a invalidez parcial do autor decorre de acidente de trânsito, 

de forma que afasta a alegação de ausência de nexo causal. A correção 

monetária deve ocorrer a partir do evento danoso, conforme estabelece a 

Súmula nº 43 do STJ.” (TJMT. RAC nº 111317/2015, Des. Dirceu Dos 

Santos, 5ª Câmara Cível, J. em: 21.10.2015, Publicado no Dje: 29.10.2015). 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – NEXO 

CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E O DANO – COMPROVADO POR OUTRAS 

PROVAS – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – DOCUMENTO PRESCINDÍVEL – 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. O Boletim de Ocorrência não é o 

único documento apto à comprovação do nexo causal entre o acidente e 

os danos sofridos pela vítima, podendo o julgador se orientar por outras 

provas coligidas no processo, como foi o caso em hipótese. (TJMS. RAC 

nº 08019603720138120019 MS 0801960-37.2013.8.12.0019, Relator: Des. 

Sideni Soncini Pimentel. Data de Julgamento: 16.02.2016, 5ª Câmara Cível, 

DJe: 19.02.2016). Portanto REJEITO a preliminar de inépcia da inicial. DA 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO - DA 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO – 

DAS FALÁCIAS CONSTANTES NA INICIAL – MANOBRAS PARA EVITAR A 

ANÁLISE ADMINISTRATIVA Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a 

parte autora interesse processual necessário a propositura da ação, já 

que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. 

De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização 

decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa 

por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte 

requerente que foi vítima de acidente automobilístico, resultando, em 

decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise dos autos, 

verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não merecem 

guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua 

carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não 

alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 08.05.2019, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 
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inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 25% da mão direita. Dessa 

forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem 

como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado 

ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

superiores e/ou de uma das mãos terá a vítima direito a 70% do valor total 

da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, 

no caso em tela, leve a perda da parte requerente, terá essa o direito de 

25% sobre 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o 

teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de 

ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: MÃO 

DIREITA: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *25% sobre R$ 9.450,00 

= R$ 2.362,50 Total: R$ 2.362,50 Diante do exposto, com fulcro no artigo 

487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte 

requerida, ao pagamento da importânciaR$ 2.362,50 (dois mil trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (08.05.2019) e juros 

de mora de 1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida 

adquiriu caráter contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento 

das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 

R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 

8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação 

da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino 

sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT SINII SAVANA BOSSE SABIOA RIBEIRO Juíza 

de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1025111-67.2017.8.11.0041
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FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT17054-O (ADVOGADO(A))
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BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1025111-67.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Trata-se de Ação de Arbitramento de 

Honorários Advocatícios ajuizada por FAEDA ADVOGADOS 

ASSOCIADOS em face do BANCO DO BRASIL S/A, devidamente 

qualificado nos autos, alegando em síntese ter firmado contrato de 

prestação de serviços advocatícios com o banco réu por tempo 

indeterminado, objetivando a prestação de serviços advocatícios, de 

natureza contenciosa, nas causas em que o banco/réu lhe encaminhasse. 

Em razão do contrato entabulado, atuou no (s) processo (s): 1. 

4834-88.2006.811.0055 – Código 55269 – 5ª Vara Cível da Comarca de 

Tangará da Serra, protocolizada em 11.07.2006, tendo como valor da 

causa a quantia de R$ 32.759,89. Contudo, afirma que do ano de 2010 até 

2013 o banco não repassou mais nenhum processo à autora, porque 

decidiu centralizar os processos da Federação em poucos escritórios 

situados em São Paulo, sendo que em Março 2013 o banco réu, sem 

qualquer motivo justificável, notificou a autora da rescisão do contrato, 

sem qualquer proposta de pagamento dos honorários advocatícios, 

informando apenas que “eventuais honorários porventura devidos serão 

remunerados se e quando implementadas as condições contratuais para 

tanto”. Ocorre que, aduz não foi repassado nenhum valor, e os novos 

escritórios não têm nenhuma pretensão de pagar os honorários devidos, 

pelo que ajuizou a presente demanda requerendo a condenação da 

instituição ao pagamento dos honorários advocatícios relativo ao trabalho 

realizado nas ações ajuizadas por este. Instruiu a exordial com 

documentos. Devidamente citado, o banco não compareceu à Audiência 

de Conciliação ID. 10587924 e não apresentou defesa. Formulado pedido 

de Assistência Litisconsorcial pelo terceiro interessado Rodrigo Mischiatti 

e Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual de Advocacia Rodrigo Mischiatti e 

Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual de Advocacia, foi objeto de 

Impugnação pela parte autora ID. 10120521. Vieram os autos conclusos. É 

o relatório. Decido. Registra-se de início, a aplicação ao presente caso do 

que preceitua o artigo 355 do Código de Processo Civil: Art. 355. O juiz 

julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de 
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mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras 

provas; II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não 

houver requerimento de prova, na forma do art. 349. Sobre a revelia, o 

artigo 344 do mesmo diploma legal dispõe que: “Art. 344. Se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor.” No comentário deste artigo, 

os doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, no 

Código de Processo Civil Comentado, na página 593, dissertam sobre o 

tema: “1. Revelia. É a ausência de contestação. Caracteriza-se quando o 

réu: a) deixa transcorrer em branco o prazo para a contestação; b) 

contesta intempestivamente; c) contesta formalmente, mas não impugna 

os fatos narrados pelo autor na petição inicial”. (grifo nosso) Mais adiante, 

na página 600 os mesmos autores asseveram sobre os efeitos da revelia, 

vejamos: “4. Efeitos da revelia. A norma fala impropriamente em “revelia”, 

querendo significar, na verdade, efeitos da revelia. Tanto isso é verdade 

que faz referência expressa ao CPC 319, que regula os efeitos da revelia. 

A hipótese é espécie do gênero previsto no inciso anterior, porque o 

principal efeito da revelia é fazerem-se presumir verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial. Assim, são os fatos que não precisam ser 

provados em audiência, por expressa determinação do CPC, 334, III 

(incontrovertidos) e IV (presunção de veracidade)”. Assim, in casu, o 

requerido, apesar de devidamente citado, não compareceu à Audiência de 

Conciliação e deixou transcorrer o prazo para apresentação de 

contestação aos autos, importando a contumácia em confissão ficta dos 

fatos aduzidos, razão pelo que decreto a sua REVELIA, a rigor dos artigos 

335, caput e inciso I do CPC, bem como 355, II do CPC. É cediço que tal 

presunção é relativa, e não absoluta, ou seja, cede às provas em 

contrário. Inicialmente, relativo à assistência litisconsorcial, importante 

relembrar que o procedimento de impugnação à assistência foi revogado, 

pois, não é mais autuado em apenso aos autos principais, entendimento do 

artigo 120 do Código de Processo Civil, a saber: “Art. 120. Não havendo 

impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, o pedido do assistente será 

deferido, salvo se for caso de rejeição liminar. Parágrafo único. Se 

qualquer parte alegar que falta ao requerente interesse jurídico para 

intervir, o juiz decidirá o incidente, sem suspensão do processo. Como 

observado, pelas novas regras, a impugnação à assistência litisconsorcial 

é decidida nos próprios autos principais, inclusive, com possibilidade de 

interposição de agravo de instrumento, que inclusive em caso muito 

semelhante, já foi decidido pelo E. Tribunal de Justiça através do Agravo 

de Instrumento de n. 1013472-78.2017.8.11.0000 que há interesse dos 

requerentes intervenientes Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti 

Sociedade Individual de Advocacia, e devem, portanto, participar da 

demanda na qualidade de Assistente Litisconsorcial. Portanto, 

considerando que a relação jurídica no caso em tela é idêntica ao do caso 

supra, e tendo o termo de cisão estabelecido a divisão dos honorários 

relacionados a processos envolvendo o Banco do Brasil, recebo e DEFIRO 

o pedido dos terceiros interessados Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti 

Sociedade Individual de Advocacia para ingresso na qualidade de 

assistente litisconsorcial. Devendo ser procedidas as devidas anotações 

nos autos. A ementa: ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – INTERVENÇÃO 

- ASSISTENTE LITISCONSORCIAL – POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO 

DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NOS ARTS. 119 E 124 DO NCPC – 

INTERESSE JURÍDICO - RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 124 do 

CPC, para a existência de assistência litisconsorcial é imprescindível que o 

interessado detenha relação jurídica material com o adversário do 

assistido. Demonstrada essa qualidade, deve ser deferida a pretensão de 

integrar a lide. Sem embargo do evidente interesse econômico relacionado 

ao recebimento dos honorários oriundos do contrato de prestação de 

serviços, a que eventualmente fará jus, por certo, não há de se afastar o 

interesse jurídico na demanda, evidenciado pelo contrato firmado. (Agravo 

de Instrumento 1013472-78.2017.8.11.0000 – Rel. Carlos Alberto Alves da 

Rocha – Terceira Câmara de Direito Privado – TJ/MT). Trata-se de Ação de 

Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por FAEDA 

ADVOGADOS ASSOCIADOS e atuando como assistente litisconsorcial 

RODRIGO MISCHIAITI e RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS 

ASSOCIADOS em face do BANCO DO BRASIL S/A, todos devidamente 

qualificados nos autos, na qual argumenta o requerente que foi pactuado 

contrato de adesão para prestar serviços advocatícios, porém, o banco 

réu transferiu os processos para outras competências e não repassou 

mais nenhum ao autor, que tempos teve o contrato rescindido 

unilateralmente, sem qualquer motivo justificável, sendo apenas informado 

que “eventuais honorários porventura devidos serão remunerados se e 

quando implementadas as condições contratuais para tanto”, mas nada foi 

pago. Informa ainda que atuou com diligência no processo 

4834-88.2006.811.0055 – Código 55269 – 5ª Vara Cível da Comarca de 

Tangará da Serra, protocolizada em 11.07.2006, tendo como valor da 

causa a quantia de R$ 32.759,89, fazendo deslocamentos e 

acompanhamentos, mas não foi remunerado. Pois bem, é incontroversa a 

relação jurídica existente entre as partes, conforme afirmação de ambos, 

do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios e também a rescisão 

unilateral do referido instrumento, que pode ser verificada na notificação 

carreada aos autos. Destaco que a teor dos artigos 473 e 599 do Código 

Civil é cabível a denúncia ou resilição unilateral quando expressamente 

prevista, como na cláusula vigésima primeira do contrato, ou implicitamente 

admitida, bem como é possível a denúncia no contrato de prestação de 

serviço por tempo indeterminado. É incontroverso nos autos que a parte 

autora laborou em favor do banco réu, no processo e só não concluiu 

porque teve o seu mandato revogado, é certo que faz jus aos honorários 

advocatícios, sendo necessária a aferição. Primeiramente, no rigorismo, 

pudesse ser tida como inepta a inicial, ou ausente pressuposto de 

constituição válida e regular do processo, pois, não foi pretendido o 

arbitramento dos honorários, mas sim a condenação neste, vejo que é 

possível admitir o feito como de arbitramento, sendo apenas sugerido o 

percentual, porque este era de fato a pretensão do autor. Além disso, o c. 

STJ entende que o rompimento do contrato de prestação de serviços 

advocatícios antes do término da ação garante ao advogado o direito ao 

recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da 

ruptura, nesses termos: “Honorários de advogado. Arbitramento. 

Rompimento do contrato de prestação de serviços antes do término da 

ação. Direito ao recebimento de honorários pelos serviços prestados até o 

momento da ruptura. Precedentes da Corte. 1. O Estatuto da Advocacia 

assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários da 

sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, 

impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não 

encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de 

honorários na proporção dos serviços prestados até então. 2. Recurso 

especial conhecido e provido.” (STJ – REsp 782.873/ES, 3ª Turma, Rel. 

Min. Carlos Alberto Menezes Direito, J. 06/04/2006, DJ 12/06/2006) 

“RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE 

RISCO. CONDIÇÃO NÃO IMPLEMENTADA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. 

ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. Mesmo quando atua apenas pela verba 

de sucumbência (contrato de risco), é lícito ao advogado que tem seu 

mandato revogado antes do término da lide ajuizar ação de arbitramento, 

contra seu cliente, para receber honorários proporcionalmente à sua 

atuação.” (STJ – REsp 911.441/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Humberto Gomes 

de Barros, J. 18/10/2007, DJ 31/10/2007) Ressalte-se que a Constituição 

Federal garante que a toda prestação de serviço corresponderá uma 

remuneração, sendo que o artigo 170 da Carta Maior estabelece que a 

ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano, sendo 

inclusive um dos fundamentos da ordem econômica. E mais, não obstante 

conste no contrato firmado entre a parte e o seu advogado remuneração 

mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a rescisão pelo 

cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, 

frustrando a justa expectativa do profissional, permite à possibilidade de 

ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente. 

Sobre o assunto: “Honorários de advogado. Arbitramento. Rompimento do 

contrato de prestação de serviços antes do término da ação. Direito ao 

recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da 

ruptura. Precedentes da Corte. 1. O Estatuto da Advocacia assegura o 

direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. 

Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o 

advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, 

portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na 

proporção dos serviços prestados até então. 2. Recurso especial 

conhecido e provido.” (STJ - REsp: 782873 ES 2005/0154491-0, Relator: 

Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Data de Julgamento: 

06/04/2006, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 12/06/2006 p. 

482) “RECURSO ESPECIAL Nº 886.504 - MG (2006/0195498-9) RELATOR : 

MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO RECORRENTE : DERLY 

FERREIRA ANGELO E OUTRO ADVOGADOS : DERLY FERREIRA ÂNGELO 

(EM CAUSA PRÓPRIA) E OUTROS ANGELO AURELIO GONCALVES PARIZ 

E OUTRO (S) RECORRIDO : BANCO DO BRASIL S/A ADVOGADOS : 

ANDRÉ DOS SANTOS RODRIGUES E OUTRO (S) ANGELO AURELIO 

GONCALVES PARIZ E OUTRO (S) RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO 
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DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO 

EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO 

DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO 

ARBITRAMENTO. 1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte 

e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários 

de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, 

antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do 

profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o 

arbitramento da verba honorária correspondente. 2. Aplicação do princípio 

da vedação do enriquecimento sem causa. 3. Precedente específico desta 

Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes. 4. RECURSO 

ESPECIAL PROVIDO.(...)” (STJ, Relator: Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO) (grifo nosso) O entendimento do Tribunal de Justiça do 

nosso Estado também é nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE 

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - CONEXÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA 

NÃO VERIFICADAS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA 

SUCUMBÊNCIA - ROMPIMENTO UNILATERAL E INJUSTIFCADO DO 

CONTRATO - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - FIXAÇÃO 

ADEQUADA DO VALORDOS HONORÁRIOS - JUROS DE MORA A PARTIR 

DA CITAÇÃO DA AÇÃO DE ARBITRAMENTO - APELAÇÃO DESPROVIDA - 

SENTENÇA MANTIDA. Não há previsão legal para que a ação na qual o 

autor atuou como advogado e a de arbitramento de honorários tramitem no 

mesmo juízo, o que afasta a conexão postulada. Rescindido o contrato de 

forma unilateral e imotivada e sem que nele esteja prevista 

contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em 

juízo se impõe. Os juros de mora incidem sobre o valor dos honorários 

advocatícios arbitrados e ocorrem a partir da citação da ação de 

arbitramento.” (Ap 121672/2014, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/12/2014, Publicado no DJE 

22/12/2014) “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE 

HONORÁRIOS – REMESSA PARA OUTRA COMARCA – PRELIMINAR 

REJEITADA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – REMUNERAÇÃO 

EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA – ROMPIMENTO DO CONTRATO – 

DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA –V ALOR ESTIPULADO 

ADEQUADO – RECURSOS NÃO PROVIDOS. Não existindo previsão legal, 

tampouco demonstrado algum prejuízo, a ação de arbitramento de 

honorários não tem necessariamente que tramitar no mesmo juízo que deu 

origem ao contrato. É permitida a contratação de profissional da área 

jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência. 

Rescindido o contrato de forma unilateral e imotivada e sem que nele 

esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba 

honorária em juízo se impõe. Observado o disposto no art. 20, § 4º,do 

CPC, mantém-se os honorários conforme fixados.” (TJMT- ap, 91711/2014. 

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Sexta Câmara Cível, data de 

julgamento 12/11/2014. Data da publicação no DJE 17/11/2014). No caso 

dos autos, repisa-se que o contrato foi rescindido de forma UNILATERAL 

pelo réu, sem justa causa, mesmo após o autor ter atuado ativamente na 

defesa dos interesses do seu cliente, nos processos juntados aos autos, 

fazendo, portanto, jus a sua respectiva remuneração pelo trabalho 

desenvolvido, direito protegidos pela Constituição Federal, nos artigos 1º, II 

e 7º. Assim, uma vez comprovadas a contratação e a realização do 

trabalho, com efetivo benefício econômico para o cliente, possui o 

requerente o direito a receber os honorários advocatícios, nos termos do 

art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, que dispõe, verbis: “Art. 22. A 

prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito 

aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e 

aos de sucumbência”. (...) §2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os 

honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração 

compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo 

ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho 

Seccional da OAB”. (destaquei) Nos termos disposto no art. 14 do Código 

de Ética da Advocacia, que prevê: “A revogação do mandato judicial por 

vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias 

contratadas, bem como não retira o direito do advogado de receber o 

quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, 

calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado”. 

Ora, o autor conduziu o feito desde 2008 até a rescisão unilateral do 

contrato ocorrida em 08.03.2013, sendo, extremamente, injusto ao 

profissional o desligamento desarrazoado da demanda quando estava 

prestes a concluir a fase processual para auferir os honorários 

contratados, na sua totalidade. Dessa forma, não se pode negar ao autor 

o pagamento dos honorários, haja vista que o rompimento do contrato foi 

efetuado unilateralmente pela instituição requerida e sem justa causa, sob 

pena de ferir os princípios da função social do contrato (art. 421, do CC), 

da boa-fé objetiva (art. 422, do CC) e da vedação ao enriquecimento ilícito 

(art. 884, do CC). Sobre o assunto: “RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS.CONTRATO DE RISCO. CONDIÇÃO NÃO 

IMPLEMENTADA.REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO. 

POSSIBILIDADE. Mesmo quando atua apenas pela verba de sucumbência 

(contrato de risco), é lícito ao advogado que tem seu mandato revogado 

antes do término da lide ajuizar ação de arbitramento, contra seu cliente, 

para receber honorários proporcionalmente à sua atuação.” (STJ, REsp 

911.441/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 18.10.2007) 

negritei. No mesmo sentido é o pronunciamento do e. Tribunal 

Mato-grossense: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESCINDIDO UNILATERALMENTE - DIREITO À 

PERCEPÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. 1. Sob pena de 

ferir os princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da 

vedação ao enriquecimento ilícito, não pode o apelante se negar a efetuar 

o pagamento dos honorários do apelado, haja vista que, o rompimento do 

contrato foi efetuado unilateralmente pelo apelante. 2. A previsão 

contratual de que os honorários a serem percebidos decorreriam da 

sucumbência não impede o advogado, em face do rompimento unilateral do 

contrato pelo banco mandante, de pleitear o pagamento da verba devida 

pela atividade profissional desenvolvida.” (TJMT – RAC nº 21093/2009, 6ª 

Câm. Cív., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 19/08/2009) “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

CONTRATUAIS – CONTRATO DE RISCO – RESCISÃO UNILATERAL – 

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS 

PROPORCIONALMENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS – VALOR FIXADO 

CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Sob pena de ferir os princípios da função social do contrato, da 

boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento ilícito, não pode o 

apelante se negar a efetuar o pagamento dos honorários ao apelado, haja 

vista que o rompimento do contrato foi efetuado unilateralmente por 

aquele, sem justa causa. Comprovadas a contratação e a realização do 

trabalho, com efetivo benefício econômico para o cliente, possui o 

advogado o direito a receber os honorários advocatícios, que devem ser 

fixados em proporção aos serviços prestados, consoante apreciação 

equitativa do caso, em virtude da rescisão unilateral do contrato antes do 

término da ação.” (TJMT – Apelação n. 29679/2011 – Relator: EXMO. SR. 

DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 08.08.2012). Ademais, o banco réu 

poderá, para se garantir e não ser prejudicado mais tarde, comunicar nos 

autos a sua condenação, para que o juiz leve em consideração os 

honorários advocatícios na remuneração do próximo advogado que atuar 

no feito. Dessa feita, considerando a atuação do profissional no feito, as 

peculiaridades do caso, as fases processuais percorridas e o momento 

em que foi rompido o contrato, hei por bem fixar, de forma equitativa, o 

valor dos honorários conforme preceitua as alíneas do art. 85, § 2º, do 

CPC e de acordo com o art. 85, § 8º, do CPC, atentando-se para o grau de 

zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e 

importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o 

tempo exigido para o seu serviço, de forma que entendo como adequado o 

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em consonância com os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, levando, ainda, em consideração o 

contrato de prestador de serviço celebrado entre as partes e os valores 

das Ações manejadas por este. O valor acima fixado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, devendo 

ainda ser rateado o valor entre o autor e o assistente em partes iguais, em 

respeito ao Termo de Cisão entabulado entre os autores. Diante do 

exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a influir à 

conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE os 

pedidos contidos na inicial para CONDENAR o réu ao pagamento de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a 

partir desta data, e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da citação, devendo ser pago 50% (cinquenta por cento) à Faeda 

Advogados Associados e 50% (cinquenta por cento) a Rodrigo Mischiatti. 

CONDENO, ainda, a requerida, ao pagamento das custas processuais, e 

honorários advocatícios, este arbitrado em 15% (quinze por cento) sobre 

o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, que 

deverão ser rateados entre o advogado do autor e do assistente 
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litisconsorcial. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação 

da parte vencedora no prazo de trinta (30) dias, sem a qual, determino 

sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 15 de Abril de 2020. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1025106-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT17054-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1025106-45.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Trata-se de Ação de Arbitramento de 

Honorários Advocatícios ajuizada por FAEDA ADVOGADOS 

ASSOCIADOS em face do BANCO DO BRASIL S/A, devidamente 

qualificado nos autos, alegando em síntese ter firmado contrato de 

prestação de serviços advocatícios com o banco réu por tempo 

indeterminado, objetivando a prestação de serviços advocatícios, de 

natureza contenciosa, nas causas em que o banco/réu lhe encaminhasse. 

Em razão do contrato entabulado, atuou no (s) processo (s): 1. 

3851-21.2008.811.0055 – Código 55269 – 5ª Vara Cível da Comarca de 

Tangará da Serra, protocolizada em 19.06.2008, tendo como valor da 

causa a quantia de R$ 55.924,81. Contudo, afirma que do ano de 2010 até 

2013 o banco não repassou mais nenhum processo à autora, porque 

decidiu centralizar os processos da Federação em poucos escritórios 

situados em São Paulo, sendo que em Março 2013 o banco réu, sem 

qualquer motivo justificável, notificou a autora da rescisão do contrato, 

sem qualquer proposta de pagamento dos honorários advocatícios, 

informando apenas que “eventuais honorários porventura devidos serão 

remunerados se e quando implementadas as condições contratuais para 

tanto”. Ocorre que, aduz não foi repassado nenhum valor, e os novos 

escritórios não têm nenhuma pretensão de pagar os honorários devidos, 

pelo que ajuizou a presente demanda requerendo a condenação da 

instituição ao pagamento dos honorários advocatícios relativo ao trabalho 

realizado nas ações ajuizadas por este. Instruiu a exordial com 

documentos. Devidamente citado, o banco não compareceu à Audiência 

de Conciliação ID. 10591104 e não apresentou defesa. Formulado pedido 

de Assistência Litisconsorcial pelo terceiro interessado Rodrigo Mischiatti 

e Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual de Advocacia Rodrigo Mischiatti e 

Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual de Advocacia, foi objeto de 

Impugnação pela parte autora ID. 16102385. Vieram os autos conclusos. É 

o relatório. Decido. Registra-se de início, a aplicação ao presente caso do 

que preceitua o artigo 355 do Código de Processo Civil: Art. 355. O juiz 

julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de 

mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras 

provas; II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não 

houver requerimento de prova, na forma do art. 349. Sobre a revelia, o 

artigo 344 do mesmo diploma legal dispõe que: “Art. 344. Se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor.” No comentário deste artigo, 

os doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, no 

Código de Processo Civil Comentado, na página 593, dissertam sobre o 

tema: “1. Revelia. É a ausência de contestação. Caracteriza-se quando o 

réu: a) deixa transcorrer em branco o prazo para a contestação; b) 

contesta intempestivamente; c) contesta formalmente, mas não impugna 

os fatos narrados pelo autor na petição inicial”. (grifo nosso) Mais adiante, 

na página 600 os mesmos autores asseveram sobre os efeitos da revelia, 

vejamos: “4. Efeitos da revelia. A norma fala impropriamente em “revelia”, 

querendo significar, na verdade, efeitos da revelia. Tanto isso é verdade 

que faz referência expressa ao CPC 319, que regula os efeitos da revelia. 

A hipótese é espécie do gênero previsto no inciso anterior, porque o 

principal efeito da revelia é fazerem-se presumir verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial. Assim, são os fatos que não precisam ser 

provados em audiência, por expressa determinação do CPC, 334, III 

(incontrovertidos) e IV (presunção de veracidade)”. Assim, in casu, o 

requerido, apesar de devidamente citado, não compareceu à Audiência de 

Conciliação e deixou transcorrer o prazo para apresentação de 

contestação aos autos, importando a contumácia em confissão ficta dos 

fatos aduzidos, razão pelo que decreto a sua REVELIA, a rigor dos artigos 

335, caput e inciso I do CPC, bem como 355, II do CPC. É cediço que tal 

presunção é relativa, e não absoluta, ou seja, cede às provas em 

contrário. Inicialmente, relativo à assistência litisconsorcial, importante 

relembrar que o procedimento de impugnação à assistência foi revogado, 

pois, não é mais autuado em apenso aos autos principais, entendimento do 

artigo 120 do Código de Processo Civil, a saber: “Art. 120. Não havendo 

impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, o pedido do assistente será 

deferido, salvo se for caso de rejeição liminar. Parágrafo único. Se 

qualquer parte alegar que falta ao requerente interesse jurídico para 

intervir, o juiz decidirá o incidente, sem suspensão do processo. Como 

observado, pelas novas regras, a impugnação à assistência litisconsorcial 

é decidida nos próprios autos principais, inclusive, com possibilidade de 

interposição de agravo de instrumento, que inclusive em caso muito 

semelhante, já foi decidido pelo E. Tribunal de Justiça através do Agravo 

de Instrumento de n. 1013472-78.2017.8.11.0000 que há interesse dos 

requerentes intervenientes Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti 

Sociedade Individual de Advocacia, e devem, portanto, participar da 

demanda na qualidade de Assistente Litisconsorcial. Portanto, 

considerando que a relação jurídica no caso em tela é idêntica ao do caso 

supra, e tendo o termo de cisão estabelecido a divisão dos honorários 

relacionados a processos envolvendo o Banco do Brasil, recebo e DEFIRO 

o pedido dos terceiros interessados Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti 

Sociedade Individual de Advocacia para ingresso na qualidade de 

assistente litisconsorcial. Devendo ser procedidas as devidas anotações 

nos autos. A ementa: ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – INTERVENÇÃO 

- ASSISTENTE LITISCONSORCIAL – POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO 

DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NOS ARTS. 119 E 124 DO NCPC – 

INTERESSE JURÍDICO - RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 124 do 

CPC, para a existência de assistência litisconsorcial é imprescindível que o 

interessado detenha relação jurídica material com o adversário do 

assistido. Demonstrada essa qualidade, deve ser deferida a pretensão de 

integrar a lide. Sem embargo do evidente interesse econômico relacionado 

ao recebimento dos honorários oriundos do contrato de prestação de 

serviços, a que eventualmente fará jus, por certo, não há de se afastar o 

interesse jurídico na demanda, evidenciado pelo contrato firmado. (Agravo 

de Instrumento 1013472-78.2017.8.11.0000 – Rel. Carlos Alberto Alves da 

Rocha – Terceira Câmara de Direito Privado – TJ/MT). Trata-se de Ação de 

Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por FAEDA 

ADVOGADOS ASSOCIADOS e atuando como assistente litisconsorcial 

RODRIGO MISCHIAITI e RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS 

ASSOCIADOS em face do BANCO DO BRASIL S/A, todos devidamente 

qualificados nos autos, na qual argumenta o requerente que foi pactuado 

contrato de adesão para prestar serviços advocatícios, porém, o banco 

réu transferiu os processos para outras competências e não repassou 

mais nenhum ao autor, que tempos teve o contrato rescindido 

unilateralmente, sem qualquer motivo justificável, sendo apenas informado 

que “eventuais honorários porventura devidos serão remunerados se e 

quando implementadas as condições contratuais para tanto”, mas nada foi 

pago. Informa ainda que atuou com diligência no processo 

3851-21.2008.811.0055 – Código 55269 – 5ª Vara Cível da Comarca de 

Tangará da Serra, protocolizada em 19.06.2008, tendo como valor da 

causa a quantia de R$ 55.924,81, fazendo deslocamentos e 

acompanhamentos, mas não foi remunerado. Pois bem, é incontroversa a 

relação jurídica existente entre as partes, conforme afirmação de ambos, 

do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios e também a rescisão 

unilateral do referido instrumento, que pode ser verificada na notificação 

carreada aos autos. Destaco que a teor dos artigos 473 e 599 do Código 

Civil é cabível a denúncia ou resilição unilateral quando expressamente 

prevista, como na cláusula vigésima primeira do contrato, ou implicitamente 

admitida, bem como é possível a denúncia no contrato de prestação de 

serviço por tempo indeterminado. É incontroverso nos autos que a parte 

autora laborou em favor do banco réu, no processo e só não concluiu 

porque teve o seu mandato revogado, é certo que faz jus aos honorários 

advocatícios, sendo necessária a aferição. Primeiramente, no rigorismo, 

pudesse ser tida como inepta a inicial, ou ausente pressuposto de 

constituição válida e regular do processo, pois, não foi pretendido o 
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arbitramento dos honorários, mas sim a condenação neste, vejo que é 

possível admitir o feito como de arbitramento, sendo apenas sugerido o 

percentual, porque este era de fato a pretensão do autor. Além disso, o c. 

STJ entende que o rompimento do contrato de prestação de serviços 

advocatícios antes do término da ação garante ao advogado o direito ao 

recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da 

ruptura, nesses termos: “Honorários de advogado. Arbitramento. 

Rompimento do contrato de prestação de serviços antes do término da 

ação. Direito ao recebimento de honorários pelos serviços prestados até o 

momento da ruptura. Precedentes da Corte. 1. O Estatuto da Advocacia 

assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários da 

sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, 

impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não 

encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de 

honorários na proporção dos serviços prestados até então. 2. Recurso 

especial conhecido e provido.” (STJ – REsp 782.873/ES, 3ª Turma, Rel. 

Min. Carlos Alberto Menezes Direito, J. 06/04/2006, DJ 12/06/2006) 

“RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE 

RISCO. CONDIÇÃO NÃO IMPLEMENTADA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. 

ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. Mesmo quando atua apenas pela verba 

de sucumbência (contrato de risco), é lícito ao advogado que tem seu 

mandato revogado antes do término da lide ajuizar ação de arbitramento, 

contra seu cliente, para receber honorários proporcionalmente à sua 

atuação.” (STJ – REsp 911.441/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Humberto Gomes 

de Barros, J. 18/10/2007, DJ 31/10/2007) Ressalte-se que a Constituição 

Federal garante que a toda prestação de serviço corresponderá uma 

remuneração, sendo que o artigo 170 da Carta Maior estabelece que a 

ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano, sendo 

inclusive um dos fundamentos da ordem econômica. E mais, não obstante 

conste no contrato firmado entre a parte e o seu advogado remuneração 

mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a rescisão pelo 

cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, 

frustrando a justa expectativa do profissional, permite à possibilidade de 

ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente. 

Sobre o assunto: “Honorários de advogado. Arbitramento. Rompimento do 

contrato de prestação de serviços antes do término da ação. Direito ao 

recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da 

ruptura. Precedentes da Corte. 1. O Estatuto da Advocacia assegura o 

direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. 

Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o 

advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, 

portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na 

proporção dos serviços prestados até então. 2. Recurso especial 

conhecido e provido.” (STJ - REsp: 782873 ES 2005/0154491-0, Relator: 

Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Data de Julgamento: 

06/04/2006, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 12/06/2006 p. 

482) “RECURSO ESPECIAL Nº 886.504 - MG (2006/0195498-9) RELATOR : 

MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO RECORRENTE : DERLY 

FERREIRA ANGELO E OUTRO ADVOGADOS : DERLY FERREIRA ÂNGELO 

(EM CAUSA PRÓPRIA) E OUTROS ANGELO AURELIO GONCALVES PARIZ 

E OUTRO (S) RECORRIDO : BANCO DO BRASIL S/A ADVOGADOS : 

ANDRÉ DOS SANTOS RODRIGUES E OUTRO (S) ANGELO AURELIO 

GONCALVES PARIZ E OUTRO (S) RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO 

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO 

EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO 

DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO 

ARBITRAMENTO. 1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte 

e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários 

de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, 

antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do 

profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o 

arbitramento da verba honorária correspondente. 2. Aplicação do princípio 

da vedação do enriquecimento sem causa. 3. Precedente específico desta 

Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes. 4. RECURSO 

ESPECIAL PROVIDO.(...)” (STJ, Relator: Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO) (grifo nosso) O entendimento do Tribunal de Justiça do 

nosso Estado também é nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE 

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - CONEXÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA 

NÃO VERIFICADAS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA 

SUCUMBÊNCIA - ROMPIMENTO UNILATERAL E INJUSTIFCADO DO 

CONTRATO - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - FIXAÇÃO 

ADEQUADA DO VALORDOS HONORÁRIOS - JUROS DE MORA A PARTIR 

DA CITAÇÃO DA AÇÃO DE ARBITRAMENTO - APELAÇÃO DESPROVIDA - 

SENTENÇA MANTIDA. Não há previsão legal para que a ação na qual o 

autor atuou como advogado e a de arbitramento de honorários tramitem no 

mesmo juízo, o que afasta a conexão postulada. Rescindido o contrato de 

forma unilateral e imotivada e sem que nele esteja prevista 

contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em 

juízo se impõe. Os juros de mora incidem sobre o valor dos honorários 

advocatícios arbitrados e ocorrem a partir da citação da ação de 

arbitramento.” (Ap 121672/2014, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/12/2014, Publicado no DJE 

22/12/2014) “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE 

HONORÁRIOS – REMESSA PARA OUTRA COMARCA – PRELIMINAR 

REJEITADA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – REMUNERAÇÃO 

EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA – ROMPIMENTO DO CONTRATO – 

DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA –V ALOR ESTIPULADO 

ADEQUADO – RECURSOS NÃO PROVIDOS. Não existindo previsão legal, 

tampouco demonstrado algum prejuízo, a ação de arbitramento de 

honorários não tem necessariamente que tramitar no mesmo juízo que deu 

origem ao contrato. É permitida a contratação de profissional da área 

jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência. 

Rescindido o contrato de forma unilateral e imotivada e sem que nele 

esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba 

honorária em juízo se impõe. Observado o disposto no art. 20, § 4º,do 

CPC, mantém-se os honorários conforme fixados.” (TJMT- ap, 91711/2014. 

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Sexta Câmara Cível, data de 

julgamento 12/11/2014. Data da publicação no DJE 17/11/2014). No caso 

dos autos, repisa-se que o contrato foi rescindido de forma UNILATERAL 

pelo réu, sem justa causa, mesmo após o autor ter atuado ativamente na 

defesa dos interesses do seu cliente, nos processos juntados aos autos, 

fazendo, portanto, jus a sua respectiva remuneração pelo trabalho 

desenvolvido, direito protegidos pela Constituição Federal, nos artigos 1º, II 

e 7º. Assim, uma vez comprovadas a contratação e a realização do 

trabalho, com efetivo benefício econômico para o cliente, possui o 

requerente o direito a receber os honorários advocatícios, nos termos do 

art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, que dispõe, verbis: “Art. 22. A 

prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito 

aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e 

aos de sucumbência”. (...) §2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os 

honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração 

compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo 

ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho 

Seccional da OAB”. (destaquei) Nos termos disposto no art. 14 do Código 

de Ética da Advocacia, que prevê: “A revogação do mandato judicial por 

vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias 

contratadas, bem como não retira o direito do advogado de receber o 

quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, 

calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado”. 

Ora, o autor conduziu o feito desde 2008 até a rescisão unilateral do 

contrato ocorrida em 08.03.2013, sendo, extremamente, injusto ao 

profissional o desligamento desarrazoado da demanda quando estava 

prestes a concluir a fase processual para auferir os honorários 

contratados, na sua totalidade. Dessa forma, não se pode negar ao autor 

o pagamento dos honorários, haja vista que o rompimento do contrato foi 

efetuado unilateralmente pela instituição requerida e sem justa causa, sob 

pena de ferir os princípios da função social do contrato (art. 421, do CC), 

da boa-fé objetiva (art. 422, do CC) e da vedação ao enriquecimento ilícito 

(art. 884, do CC). Sobre o assunto: “RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS.CONTRATO DE RISCO. CONDIÇÃO NÃO 

IMPLEMENTADA.REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO. 

POSSIBILIDADE. Mesmo quando atua apenas pela verba de sucumbência 

(contrato de risco), é lícito ao advogado que tem seu mandato revogado 

antes do término da lide ajuizar ação de arbitramento, contra seu cliente, 

para receber honorários proporcionalmente à sua atuação.” (STJ, REsp 

911.441/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 18.10.2007) 

negritei. No mesmo sentido é o pronunciamento do e. Tribunal 

Mato-grossense: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESCINDIDO UNILATERALMENTE - DIREITO À 

PERCEPÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. 1. Sob pena de 

ferir os princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da 

vedação ao enriquecimento ilícito, não pode o apelante se negar a efetuar 
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o pagamento dos honorários do apelado, haja vista que, o rompimento do 

contrato foi efetuado unilateralmente pelo apelante. 2. A previsão 

contratual de que os honorários a serem percebidos decorreriam da 

sucumbência não impede o advogado, em face do rompimento unilateral do 

contrato pelo banco mandante, de pleitear o pagamento da verba devida 

pela atividade profissional desenvolvida.” (TJMT – RAC nº 21093/2009, 6ª 

Câm. Cív., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 19/08/2009) “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

CONTRATUAIS – CONTRATO DE RISCO – RESCISÃO UNILATERAL – 

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS 

PROPORCIONALMENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS – VALOR FIXADO 

CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Sob pena de ferir os princípios da função social do contrato, da 

boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento ilícito, não pode o 

apelante se negar a efetuar o pagamento dos honorários ao apelado, haja 

vista que o rompimento do contrato foi efetuado unilateralmente por 

aquele, sem justa causa. Comprovadas a contratação e a realização do 

trabalho, com efetivo benefício econômico para o cliente, possui o 

advogado o direito a receber os honorários advocatícios, que devem ser 

fixados em proporção aos serviços prestados, consoante apreciação 

equitativa do caso, em virtude da rescisão unilateral do contrato antes do 

término da ação.” (TJMT – Apelação n. 29679/2011 – Relator: EXMO. SR. 

DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 08.08.2012). Ademais, o banco réu 

poderá, para se garantir e não ser prejudicado mais tarde, comunicar nos 

autos a sua condenação, para que o juiz leve em consideração os 

honorários advocatícios na remuneração do próximo advogado que atuar 

no feito. Dessa feita, considerando a atuação do profissional no feito, as 

peculiaridades do caso, as fases processuais percorridas e o momento 

em que foi rompido o contrato, hei por bem fixar, de forma equitativa, o 

valor dos honorários conforme preceitua as alíneas do art. 85, § 2º, do 

CPC e de acordo com o art. 85, § 8º, do CPC, atentando-se para o grau de 

zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e 

importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o 

tempo exigido para o seu serviço, de forma que entendo como adequado o 

valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais) em consonância com os princípios 

da razoabilidade e da proporcionalidade, levando, ainda, em consideração 

o contrato de prestador de serviço celebrado entre as partes e os valores 

das Ações manejadas por este. O valor acima fixado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, devendo 

ainda ser rateado o valor entre o autor e o assistente em partes iguais, em 

respeito ao Termo de Cisão entabulado entre os autores. Diante do 

exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a influir à 

conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE os 

pedidos contidos na inicial para CONDENAR o réu ao pagamento de R$ 

13.000,00 (treze mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a 

partir desta data, e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da citação, devendo ser pago 50% (cinquenta por cento) à Faeda 

Advogados Associados e 50% (cinquenta por cento) a Rodrigo Mischiatti. 

CONDENO, ainda, a requerida, ao pagamento das custas processuais, e 

honorários advocatícios, este arbitrado em 15% (quinze por cento) sobre 

o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, que 

deverão ser rateados entre o advogado do autor e do assistente 

litisconsorcial. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação 

da parte vencedora no prazo de trinta (30) dias, sem a qual, determino 

sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 15 de Abril de 2020. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024078-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUMA FERNANDES REIS PINATI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024078-71.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

NEUMA FERNANDES REIS PINATI REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que NEUMA FERNANDES REIS PINATI, 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

11.04.2019, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou 

contestação, além de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem 

como combateu o mérito da demanda, pugnando pela improcedência da 

ação. Realizada a pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de 

lesão apresentado pelo requerente. A parte autora impugnou a 

Contestação. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do 

feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do 

Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os 

tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão 

para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 

2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento 

de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em 

julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA INCLUSÃO DA SEGURADORA 

LÍDER NO POLO PASSIVO Inicialmente, observo que as seguradoras 

compõem, por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um 

consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das indenizações. 

Assim, qualquer delas pode responder, total ou parcialmente, pelo 

pagamento da indenização, sendo evidente que os valores pagos são 

compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização 

por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não 

identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos 

valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a 

Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, 

providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do pólo passivo da ação. DA 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO Alega 

a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 
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ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. 

De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização 

decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa 

por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte 

requerente que foi vítima de acidente automobilístico, resultando, em 

decorrência disto, sua invalidez permanente. No mérito, a ré alega que a 

autora não faz jus ao recebimento do benefício devido à inadimplência do 

prêmio, entretanto esta argumentação não prospera, pois é entendimento 

pacífico que a inadimplência com relação ao prêmio do seguro obrigatório 

não exime a Seguradora do dever de indenizar o indivíduo, sendo 

perfeitamente aplicável a seguinte Súmula: Súmula 257 – STJ: “A falta de 

pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para 

a recusa do pagamento da indenização”. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. SÚMULA 257 DO STJ. 

A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é 

motivo para a recusa do pagamento da indenização. Correção monetária. 

Termo inicial de incidência inalterado. Decaimento mínimo caracterizado. 

Apelo não provido.” (TJ-RS - AC: 70077473106 RS, Relator: Ney 

Wiedemann Neto, Data de Julgamento: 24/05/2018, Sexta Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/06/2018) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – 

INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO – SÚMULA 257/STJ – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – SENTENÇA EM PARTE 

REFORMADA. Tratando-se de indenização pelo DPVAT, não há 

necessidade de ser demonstrado a adimplência do premio do seguro, ante 

aos termos da sumula 257, do STJ. O valor arbitrado a título de honorários 

advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo 

patrono.”(TJ-MT APELAÇÃO CÍVEL CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

21/11/2018, Publicado noDJE 28/11/2018) A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 11.04.2019, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 
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correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 50% do membro inferior 

direito. Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do 

acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto 

probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela 

em consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

membros inferiores terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização 

que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, 

média a perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 70% 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: MEMBRO INFERIOR 

DIREITO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00 

= R$ 4.725,00 Total: R$ 4.725,00 No tocante a correção monetária em 

seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o 

evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 

INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo 

Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 

- Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a 

data de incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento 

da indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os 

juros de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (11.04.2019) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016194-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOADIL QUERINA DA SILVA (REQUERENTE)

LORENA COTRIM E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR ALVES MACIEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016194-25.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: LOADIL QUERINA DA SILVA, LORENA COTRIM E SILVA 

REQUERIDO: VALDIR ALVES MACIEL Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, proposta por LOADIL 

QUERINA DA SILVA e LORENA COTRIM E SILVA em desfavor de VALDIR 

ALVES MACIEL, devidamente qualificados nos autos, alegando que 

Lorena é proprietária do veículo Honda BIS 125, ano 2015, que se 

envolveu em acidente de trânsito causado pelo requerido. Relata que na 

data de 07.02.2018, por volta das 07:20 hs, a segunda autora (filha da 

autora) trafegava pela Avenida Dante Martins de Oliveira, sentido 

Bairro/Centro, quando ao fazer uma rotatória foi fechada e acertada pelo 

veículo conduzido pelo réu, que além de causar danos materiais causou 

fraturas em seu corpo. Argumenta que tentou uma composição amigável 

com o requerido, que possui seguro do veículo, mas este se negou a 

aciona-lo, bem como se recusa a reparar os danos causados, pelo que 

ajuizou a presente ação requerendo indenização pelos danos causados 

materiais e morais. Com a inicial anexa documentos. Devidamente citado 

ID. 14844071, o requerido não compareceu à Audiência de Conciliação e 

não apresentou Contestação. É o relatório. Decido. Registra-se a 

aplicação ao presente caso do que preceitua o artigo 355 do Código de 

Processo Civil: “Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, 

proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver 

necessidade de produção de outras provas; II - o réu for revel, ocorrer o 

efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma 

do art. 349”. O artigo 344 do mesmo diploma legal dispõe que: “Art. 344. Se 

o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”. Dessa feita, o 

julgamento antecipado da lide se impõe não havendo cerceamento de 

defesa pela não abertura de prazo para especificação de provas. Nesse 

sentido: “Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da 

causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder”. (STJ, 4ª T. 

REsp 2.832-RJ). No comentário deste artigo, os doutrinadores Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, no Código de Processo Civil 

Comentado, na página 593, dissertam sobre o tema: “1. Revelia. É a 

ausência de contestação. Caracteriza-se quando o réu: a) deixa 

transcorrer em branco o prazo para a contestação; b) contesta 

intempestivamente; c) contesta formalmente, mas não impugna os fatos 

narrados pelo autor na petição inicial”. (grifo nosso) É cediço que tal 

presunção é relativa, e não absoluta, ou seja, cede às provas em 

contrário. Convém salientar, contudo, que a garantia da ampla defesa não 

se trata de uma obrigação imposta à parte, porém, é uma faculdade 

conferida ao réu no sentido de contrapor aos fatos alegados pela parte 

contrária. Entretanto, caso a parte haja com contumácia, isto é, deixando 

de contestar os fatos articulados pelo autor, prevê a legislação 

processual civil a sua penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus 

processual, caracterizada está a revelia, situação esta demonstrada nos 

autos, tendo em vista o requerido ter deixado transcorrer o prazo sem 

apresentar defesa, mesmo citado. O fato em debate é a reparação por 

danos materiais e morais, ocasionada pelo acidente ocorrido em 

07.02.2018. A inteligência do art. 186 do novo Código Civil Brasileiro, assim 

dispõe: Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito. Portanto tal assertiva corrobora 
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com o art. 927 do mesmo diploma legal, que dispõe: aquele que, por ato 

ilícito causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. Nesse sentido, é o 

ensinamento de Maria Helena Diniz: “São elemento indispensáveis à 

configuração do ato ilícito: 1º) Fato lesivo voluntário ou imputável, causado 

pelo agente por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência 

[...]. 2º) Ocorrência de um dano [...]. 3º) Nexo de causalidade entre o dano 

e comportamento do agente”. (Teoria Geral do Direito Civil . 26 ed. São 

Paulo: Saraiva, 2009, p. 571-575). O boletim de ocorrência anexado pela 

parte autora via ID. 13606327, que foi elaborado por Investigadores da 

Polícia, constataram que: “Pôde observar que os veículos envolvidos se 

encontravam em posição final após o acidente e o fato ocorreu na 

rotatória em frente do posto de gasolina D’ville. Pela Análise dos vestígios 

encontrados ambos os veículos se trafegavam pela avenida Dante Martins 

de Oliveira, sentido Centro/Bairro, sendo que o V1 (Sandero/Réu) 

trafegava na rotatória pela pista de rolamento da direita e foi fazer a 

conversão para a esquerda na rotatória e a condutora do V2 (BIS 

125/Autora) trafegava pela pista de rolamento da esquerda, momento que 

ocorreu a colisão da parte dianteira do V2 na lateral esquerda dianteira do 

V1, em decorrência do acidente causou danos materiais em ambos os 

veículos e vitimando a condutora do V2, que foi socorrida pelo SAMU e 

encaminhada até o Hospital São Mateus”. Quanto ao Boletim de 

Ocorrência, registre-se que foi elaborado logo após a ocorrência do 

acidente, sendo, portanto, prova robusta para resolução da lide, senão 

vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO PROMOVIDA 

PELA SEGURADORA - PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA 

DIALETICIDADE - REJEITADA -CULPA DA RÉ PELA COLISÃO 

IDENTIFICADA - BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO COM CONFISSÃO 

DO CONDUTOR - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - RESSARCIMENTO 

DEVIDO - APELO NÃO PROVIDO. A recorrente apresentou fundamentos 

para a reforma da sentença, visando à extinção do processo sem 

resolução do mérito e, sucessivamente, à improcedência do pleito autoral, 

não se verificando falta de dialeticidade. O boletim de acidente de trânsito 

elaborado momentos após a colisão goza de presunção de veracidade, 

devendo ser considerado para fins de apuração de culpa pela ocorrência 

do sinistro. Tendo o Laudo Pericial concluído pela culpa da parte Ré, 

conclusão esta não rechaçada por meio de depoimento testemunhal, resta 

evidente o dever de ressarcir a seguradora pelos prejuízos advindos do 

sinistro. Recurso de Apelação que se nega provimento. (TJ-PE - APL: 

3449612 PE, Relator: Agenor Ferreira de Lima Filho, Data de Julgamento: 

08/10/2014, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/10/2014)” O conjunto 

probatório indica que, a toda a evidência, o requerido não adotou as 

cautelas necessárias ao iniciar a travessia para adentrar à rotatória, por 

não ter observado ao exposto no artigo 34 do CTB, que impõe que, antes 

de realizar qualquer manobra, os condutores se certifiquem que podem 

executá-las sem perigo para os demais usuários da via que seguem, 

precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção 

e sua velocidade. A avaliação da possibilidade do cruzamento, 

considerando o tamanho e a potência do próprio veículo e a distância de 

outros carros que estão dirigindo na via é de responsabilidade de quem 

quer fazer o cruzamento, como no caso, e não de quem está dirigindo, 

normalmente, na sua via, consoante o disposto no art. 34 do CTB. Em 

atenção à dinâmica do acidente delineado nos autos, impende observar o 

que dispõem os artigos 28 e 34 do Código de Trânsito Brasileiro: “Artigo 

28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, 

dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do 

trânsito.” Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá 

certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários 

da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua 

posição, sua direção e sua velocidade.” Não houve defesa por parte do 

requerido, que se manteve inerte, ficando portanto, após análise dos 

documentos, incontroverso que o réu foi o causador do acidente, sobre o 

qual deve recair as responsabilidades por eventuais danos causados aos 

participantes do evento. Pois bem, o Código Civil de 2002 positivou, em seu 

art. 944, o princípio da reparação integral do dano, estatuindo que a 

indenização deva ser medida pela extensão dos prejuízos sofridos pelo 

lesado. Na hipótese, tendo havido a demonstração dos prejuízos materiais 

decorrentes do acidente, tal como os valores despendidos para o 

tratamento médico e medicamentos estes devem ser indenizados, além 

dos outros relacionados diretamente com o acidente. Em igual sentido, o 

artigo 944 do CC institui que a indenização afere-se pela extensão do 

dano, sendo imperiosa a prova e quantificação para seja fixada a 

indenização. Nesse sentido, ficou demonstrado prejuízo advindo do 

acidente causado pela requerida em quantia equivalente à R$ 4.623,88 

(quatro mil seiscentos e vinte e três reais e oitenta e oito centavos), 

referente aos gastos para conserto da moto e gastos com remédios. Com 

relação aos danos morais, a inteligência do art. 186 do novo Código Civil 

Brasileiro, assim dispõe: Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Portanto tal assertiva 

corrobora com o art. 927 do mesmo diploma legal, que dispõe: aquele que, 

por ato ilícito causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. Nesse 

sentido, é o ensinamento de Maria Helena Diniz: “São elemento 

indispensáveis à configuração do ato ilícito: 1º) Fato lesivo voluntário ou 

imputável, causado pelo agente por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência [...]. 2º) Ocorrência de um dano [...]. 3º) Nexo 

de causalidade entre o dano e comportamento do agente”. (Teoria Geral 

do Direito Civil . 26 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 571-575). Ao caso 

judicializado, a conduta ilícita (antijurídica), em conformidade ao disposto 

no artigo 186 do Código Civil, está caracterizada pelo procedimento 

desidioso da ré, que causou acidente de trânsito onde ocorreram lesões 

físicas na autora e a deixou impossibilitada de usar o veículo. No que 

tange à necessidade de comprovação, importante notar que a 

caracterização do dano moral decorre da própria conduta lesiva, sendo 

aferido segundo o senso comum do homem médio, conforme leciona 

Carlos Alberto Bittar: “...na concepção moderna da teoria da reparação 

dos danos morais prevalece, de início, a orientação de que a 

responsabilização do agente se opera por força do simples fato da 

violação (...) o dano existe no próprio fato violador, impondo a 

necessidade de resposta, que na reparação se efetiva. Surge “ex facto” 

ao atingir a esfera do lesado, provocando-lhe as reações negativas já 

apontadas. Nesse sentido é que se fala em “damnum in re ipsa”. Ora, 

trata-se de presunção absoluta ou “iure et de iure”, como a qualifica a 

doutrina. Dispensa, portanto, prova em contrário. Com efeito corolário da 

orientação traçada é o entendimento de que não há que se cogitar de 

prova de dano moral. (Reparação Civil por Danos Morais, Editora Revista 

dos Tribunais, 2ª Ed., pp. 202/204). Vale ainda mencionar o que preleciona 

Rui Stocco acerca da operação de retorno em rodovia, operação que 

exige do condutor redobrado cuidado e enseja, se este não age com as 

cautelas necessárias, responsabilização no âmbito civil. É inegável que em 

razão do acidente, a parte autora experimentou grande abalo psicológico e 

emocional, haja vista o medo, e o pânico porque passou no momento do 

acidente, devendo ser reparados os danos na seara imaterial. Quanto ao 

valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta 

as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação, que é a de compensar 

o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, 

ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja 

meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, 

mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. A 

propósito, trago das Jurisprudências: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO DE GRANDES PROPORÇÕES. 

TRAUMA PSICOLÓGICO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. 

VALORAÇÃO DO DANO. CRITÉRIO. I - O abalo psicológico sofrido pelo 

autor foi de grande monta, causado pelo medo e angústia vivenciados no 

momento do acidente, gerados pelo risco iminente de morte pelo qual 

passou, como também em decorrência do trauma experimentado ao ver 

pessoas mortas, pessoas lesionadas gemendo ou gritando por socorro, 

fatos estes que efetivamente abalam o psicológico da pessoa e causam 

danos morais. II - Para fixação dos danos morais, deve-se levar em 

consideração as circunstâncias de cada caso concreto, tais como a 

natureza da lesão, as consequências do ato, o grau de culpa, as 

condições financeiras das partes, atentando-se para a sua dúplice 

finalidade, ou seja, meio de punição e forma de compensação à vítima, não 

permitindo o seu enriquecimento imotivado. TJ-MG - AC: 

10557100018554001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de 

Julgamento: 01/03/2016, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 11/03/2016) destaquei. Nessa esteira, comprovado o fato e 

presente o dano moral indenizável, tenho por razoável e proporcional a 

fixação em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Diante do exposto, com fulcro no 

artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na 

inicial, para CONDENAR o requerido: 1) Ao pagamento a título de 

indenização por danos morais o importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento 

danoso e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir desta data. 
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2) CONDENO ainda ao pagamento a título de indenização por danos 

materiais no importe de R$ 4.623,88 (quatro mil seiscentos e vinte e três 

reais e oitenta e oito centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) 

ao mês e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE ambos a partir da 

data da elaboração do laudo 08.02.2018. Em razão da sucumbência, 

CONDENO o requerido ao pagamento das custas e despesas 

processuais, arbitrando honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor condenação, na forma do § 2º do art. 85 do Código de 

Processo Civil. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de Abril de 2020. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1034505-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE LUIZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1034505-30.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: DANIELE LUIZA DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que DANIELE LUIZA DA 

SILVA, move em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 10.06.2019, tendo resultado a sua invalidez permanente, 

razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao pagamento da 

integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente citada, a 

parte ré apresentou contestação, além de documentos, arguiu preliminares 

de mérito, bem como combateu o mérito da demanda, pugnando pela 

improcedência da ação. Realizada a pericia médica no segurado, foi 

quantificado o grau de lesão apresentado pelo requerente. A parte autora 

impugnou a Contestação. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a 

análise do feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, 

§ 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os 

juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 

13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o 

julgamento de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada 

em julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a 

parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua 

invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO DA LIDE - DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. NA 

DEMANDA. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem, por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do pólo passivo da 

ação. DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA - DA 

OBRIGATÓRIA CORRESPONDÊNCIA AO PROVEITO ECONÔMICO 

PERSEGUIDO A parte ré alega a necessidade de adequação do valor da 

causa, vez que a autora atribuiu a demanda o valor do teto máximo do 

seguro obrigatório, quando deveria ter atribuído o valor máximo indenizável 

ao segmento corporal afetado. Contudo, esta alegação não merece 

prosperar, isto porque o segurado, em regra, não sabe quanto receberá, 

sendo que tal quantificação depende de laudo pericial que ocorre no 

decorrer do processo, sendo perfeitamente possível atribuir valor 

meramente estimativo, pelo que REJEITO a preliminar levantada. Nesse 

sentido: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT 

– AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO 

PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ 

PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – 

NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO CONCLUIU 

POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO RECONHECIMENTO 

– VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. 

(...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do seguro, a 

requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os ônus da 

demanda. (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado DA INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. Alega a 

parte demandada que não foi apresentado nos autos documentos 

indispensável propositura da ação tais como: (i) identificação do veículo, 

(ii) boletim de ocorrência local, (iii) laudo do IML. Pois bem. É assente o 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de que o boletim de 

ocorrência não é estritamente necessário para o requerimento de 

indenizações do seguro DPVAT, quando existentes outras provas da 

ocorrência do acidente que embasa a pretensão judicial. No caso dos 

autos, foi apresentada a Certidão de Ocorrência nº 1240/2018 de 

atendimento, realizado pelo SAMU (ID. 22358964), contendo a descrição 

do fato e a indicação das lesões sofridas pela vítima, condizente com o 

boletim de atendimento médico (ID. 22358965). Com efeito, os documentos 

acostados aos autos são provas suficientes acerca da existência do 

acidente de trânsito e da lesão provenientes, o que atesta a presença do 

nexo de causalidade. Neste sentido é a jurisprudência de casos análogos: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – AUSÊNCIA DE 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVADO NEXO DE CAUSALIDADE POR 

OUTROS MEIOS – INCLUSÃO DE SEGURADORA NO POLO PASSIVO – 

DESNECESSIDADE – IMPROCEDENCIA DA SENTENÇA – CICATRIZ COMO 

DANO ESTÉTICO - NÃO COMPROVADO – CORREÇÃO MONETÁRIA – 

SÚMULA 43 DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE – 

PAGAMENTO PROPORCIONAL À LESÃO – TABELA DA SUSEP – 

APLICABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência é sólida em 

afirmar que as seguradoras integrantes do consórcio do Seguro DPVAT 

são solidariamente responsáveis pelo pagamento das indenizações 

securitárias, podendo o beneficiário cobrar o que é devido de qualquer 

uma delas. O pagamento da indenização será efetuado mediante 'simples 

prova do acidente e do dano decorrente', independentemente da 

existência de culpa, haja ou não seguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado. A correção monetária é devida desde a 

data do sinistro, pois aí foi o risco implementado. Portanto, é o marco 

adequado à recomposição do valor da moeda. A Súmula 43 do c. STJ 

também se aplica, pois determina a incidência da correção monetária 
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desde a data da ocorrência do acidente como reposição do valor da 

moeda.” (TJMT. RAC nº 19302/2015, Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª 

Câmara Cível, J. em: 07.07.2015, Dje: 13.07.2015) “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE – EXISTÊNCIA – CONCAUSA 

COMPROVADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO DANOSO – 

INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 43 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Os documentos médicos existentes nos autos comprovam 

e atestam que a invalidez parcial do autor decorre de acidente de trânsito, 

de forma que afasta a alegação de ausência de nexo causal. A correção 

monetária deve ocorrer a partir do evento danoso, conforme estabelece a 

Súmula nº 43 do STJ.” (TJMT. RAC nº 111317/2015, Des. Dirceu Dos 

Santos, 5ª Câmara Cível, J. em: 21.10.2015, Publicado no Dje: 29.10.2015). 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – NEXO 

CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E O DANO – COMPROVADO POR OUTRAS 

PROVAS – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – DOCUMENTO PRESCINDÍVEL – 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. O Boletim de Ocorrência não é o 

único documento apto à comprovação do nexo causal entre o acidente e 

os danos sofridos pela vítima, podendo o julgador se orientar por outras 

provas coligidas no processo, como foi o caso em hipótese. (TJMS. RAC 

nº 08019603720138120019 MS 0801960-37.2013.8.12.0019, Relator: Des. 

Sideni Soncini Pimentel. Data de Julgamento: 16.02.2016, 5ª Câmara Cível, 

DJe: 19.02.2016). Portanto REJEITO a preliminar de inépcia da inicial. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – 

PEDIDO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE FINALIZAÇÃO- INÉRCIA DA 

PARTE EM APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA POR LEI Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. 

De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização 

decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa 

por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte 

requerente que foi vítima de acidente automobilístico, resultando, em 

decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise dos autos, 

verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não merecem 

guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua 

carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não 

alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 10.06.2019, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 
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desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 10% da estrutura crânio 

facial. Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente 

narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital terá a vítima 

direito a 100% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, residual a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 10% sobre 100% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade 

parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o 

percentual a ser aplicado ao caso: ESTRUTURA CRÂNIO FACIAL: *100% 

sobre R$ 13.500,00 = R$ 13.500,00 *10% sobre R$ 13.500,00 = R$ 

1.350,00 Total: R$ 1.350,00 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I 

do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte 

requerida, ao pagamento da importância R$ 1.350,00 (mil trezentos e 

cinquenta reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a 

partir da data do acidente (10.06.2019) e juros de mora de 1% ao mês, 

desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 0052234-28.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRASIL CIELT REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA OAB - MT4677-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GF INDUSTRIA METALURGICA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO DE PERBOYRE BONILHA OAB - MT3844-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o retorno dos 

autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 0029093-29.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

POLLO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT4632-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIO DE OLIVEIRA ALMEIDA (REU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o retorno dos 

autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052488-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEIA MARIA VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para se manifestar acerca do laudo pericial 

médico, juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo comum de 

15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049869-42.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN PEREIRA IMIDIO NOGUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045323-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DA SILVA SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

KAREN LARISSA FURLANETTO OAB - MT25033/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para se manifestar acerca do laudo pericial 

médico, juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo comum de 

15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051415-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE PEREIRA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1045632-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO JOSE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA OAB - MT26107/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para, se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico, juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045337-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FERREIRA NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN LARISSA FURLANETTO OAB - MT25033/O (ADVOGADO(A))

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para se manifestar acerca do laudo pericial 

médico, juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo comum de 

15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031919-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LEONILSON DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, que o Sr. Flávio Ribeiro de Mello, Traumatologista - Perito 

Judicial, designou o dia 09 de junho de 2020 às 14:30h , para realização 

da perícia, no endereço situado na Av. das Flores 843, sala 11, 1º andar, 

bloco anexo de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, bairro Jardim 

Cuiabá (entrada pela Rua das Dálias), telefones 3025-3060 e 99223 7073, 

razão pela qual procedo à intimação das partes. Certifico também, que a 

parte autora será intimada pessoalmente e o seu não comparecimento no 

exame pericial acarretará a extinção do processo, nos termos do art. 485, 

§ 1º, do CPC. Não obstante isso, deverá o(a) Sr(a). Advogado(a), no 

exercício de seu múnus, cientificar a parte a ser periciada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044586-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCOS FERREIRA TENORIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem acerca do laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005794-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCIO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, que o Sr. Flávio Ribeiro de Mello, Traumatologista - Perito 

Judicial, designou o dia 09 de junho de 2020 às 14:45h, para realização da 

perícia, no endereço situado na Av. das Flores 843, sala 11, 1º andar, 

bloco anexo de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, bairro Jardim 

Cuiabá (entrada pela Rua das Dálias), telefones 3025-3060 e 99223 7073, 

razão pela qual procedo à intimação das partes. Certifico também, que a 

parte autora será intimada pessoalmente e o seu não comparecimento no 

exame pericial acarretará a extinção do processo, nos termos do art. 485, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071822/4/2020 Página 288 de 758



§ 1º, do CPC. Não obstante isso, deverá o(a) Sr(a). Advogado(a), no 

exercício de seu múnus, cientificar a parte a ser periciada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010561-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, que o Sr. Flávio Ribeiro de Mello, Traumatologista - Perito 

Judicial, designou o dia 09 de junho de 2020 às 15:30h, para realização da 

perícia, no endereço situado na Av. das Flores 843, sala 11, 1º andar, 

bloco anexo de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, bairro Jardim 

Cuiabá (entrada pela Rua das Dálias), telefones 3025-3060 e 99223 7073, 

razão pela qual procedo à intimação das partes. Certifico também, que a 

parte autora será intimada pessoalmente e o seu não comparecimento no 

exame pericial acarretará a extinção do processo, nos termos do art. 485, 

§ 1º, do CPC. Não obstante isso, deverá o(a) Sr(a). Advogado(a), no 

exercício de seu múnus, cientificar a parte a ser periciada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010829-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TANIEL SANTOS DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, que o Sr. Flávio Ribeiro de Mello, Traumatologista - Perito 

Judicial, designou o dia 09 de junho de 2020 às 15:45h, para realização da 

perícia, no endereço situado na Av. das Flores 843, sala 11, 1º andar, 

bloco anexo de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, bairro Jardim 

Cuiabá (entrada pela Rua das Dálias), telefones 3025-3060 e 99223 7073, 

razão pela qual procedo à intimação das partes. Certifico também, que a 

parte autora será intimada pessoalmente e o seu não comparecimento no 

exame pericial acarretará a extinção do processo, nos termos do art. 485, 

§ 1º, do CPC. Não obstante isso, deverá o(a) Sr(a). Advogado(a), no 

exercício de seu múnus, cientificar a parte a ser periciada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001141-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARTA BRANDAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, que o Sr. Flávio Ribeiro de Mello, Traumatologista - Perito 

Judicial, designou o dia 09 de junho de 2020 às 16:00h, para realização da 

perícia, no endereço situado na Av. das Flores 843, sala 11, 1º andar, 

bloco anexo de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, bairro Jardim 

Cuiabá (entrada pela Rua das Dálias), telefones 3025-3060 e 99223 7073, 

razão pela qual procedo à intimação das partes. Certifico também, que a 

parte autora será intimada pessoalmente e o seu não comparecimento no 

exame pericial acarretará a extinção do processo, nos termos do art. 485, 

§ 1º, do CPC. Não obstante isso, deverá o(a) Sr(a). Advogado(a), no 

exercício de seu múnus, cientificar a parte a ser periciada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005005-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA TORRES MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, que o Sr. Flávio Ribeiro de Mello, Traumatologista - Perito 

Judicial, designou o dia 09 de junho de 2020 às 16:15h, para realização da 

perícia, no endereço situado na Av. das Flores 843, sala 11, 1º andar, 

bloco anexo de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, bairro Jardim 

Cuiabá (entrada pela Rua das Dálias), telefones 3025-3060 e 99223 7073, 

razão pela qual procedo à intimação das partes. Certifico também, que a 

parte autora será intimada pessoalmente e o seu não comparecimento no 

exame pericial acarretará a extinção do processo, nos termos do art. 485, 

§ 1º, do CPC. Não obstante isso, deverá o(a) Sr(a). Advogado(a), no 

exercício de seu múnus, cientificar a parte a ser periciada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010553-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO TOLENTINO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WADYLLA MARIA DE ALBUQUERQUE AQUINO OAB - MT22720/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, que o Sr. Flávio Ribeiro de Mello, Traumatologista - Perito 

Judicial, designou o dia 09 de junho de 2020 às 16:30h, para realização da 

perícia, no endereço situado na Av. das Flores 843, sala 11, 1º andar, 

bloco anexo de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, bairro Jardim 

Cuiabá (entrada pela Rua das Dálias), telefones 3025-3060 e 99223 7073, 

razão pela qual procedo à intimação das partes. Certifico também, que a 

parte autora será intimada pessoalmente e o seu não comparecimento no 

exame pericial acarretará a extinção do processo, nos termos do art. 485, 

§ 1º, do CPC. Não obstante isso, deverá o(a) Sr(a). Advogado(a), no 

exercício de seu múnus, cientificar a parte a ser periciada.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0051311-02.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO BENEDITO DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Em razão da manifestação do Departamento de Depósitos Judiciais (id. 

31336806 - pág. 1) no sentido de que a guia de depósito de id.29432843, 

referente aos honorários periciais, não foi paga, procedo à INTIMAÇÃO da 

parte requerida para se manifestar e, se for o caso, apresentar 

comprovante de pagamento, no prazo de 5 dias.

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1013787-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMERE DE LIMA FONSECA OAB - MT22854-B (ADVOGADO(A))

MAGNA ALVES DOS SANTOS OAB - 422.176.102-44 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

UNIMED COSTA OESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 
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(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

MATHEUS ANDRADE VENZEL OAB - PR96329 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1013787-75 Vistos. Intime-se a parte autora para se manifestar sobre 

informações da parte requerida de id. 31303011, no prazo de 5 (cinco) 

dias. No mais, a requerida Unimed Cuiabá informa que não possui 

interesse na audiência de conciliação (id. 31172061), no entanto, ela 

somente não será realizada se todas as partes também manifestarem 

desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). No mais, aguarde-se 

a audiência designada. Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1005049-98.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA SEVERIANA DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA SILVA DE AQUINO OAB - MT7373/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Intime-se a parte autora para, nos termos do art. 99, § 2º, do 

NCPC, apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da 

justiça gratuita, como CTPS, holerite, IRPF (este poderá ser apresentado 

em sigilo), etc., ou recolher as custas iniciais de distribuição, no prazo de 

quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial. Cumpra-se. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1054990-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYSON LUIZ DE PINHO MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIZAEL JOSE CANDIDO OAB - MT23138/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA MARIA DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Intime-se a parte autora para, nos termos do art. 99, § 2º, do 

NCPC, apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da 

justiça gratuita, como CTPS, holerite, IRPF (este poderá ser apresentado 

em sigilo), etc., ou recolher as custas iniciais de distribuição, no prazo de 

quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial. Cumpra-se. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1016135-66.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE SAUDE DOS MILITARES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA OAB - MT0016427A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE KLEBER DUARTE SANTOS (REQUERIDO)

RICARDO ALMEIDA GIL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Considerando o lembrete no PJE de que as guias de distribuição não 

foram arrecadadas, intime-se a parte autora para efetuar/comprovar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 

290 c/c 321, parágrafo único, do NCPC). Intime-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020019-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARTINS GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

se manifestar sobre o pagamento voluntário. Deverá a parte interessada, 

sendo o caso, fornecer os dados bancários e pessoais/jurídicos 

necessários à expedição do alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005940-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ANTERO SIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes para 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, no prazo de 10 

dias. Processo: 1005940-27.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 37.480,00; 

Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241) Parte Autora: REQUERENTE: MANOEL 

ANTERO SIQUEIRA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. VALTENIR QUEIROZ DOS SANTOS Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005940-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ANTERO SIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

se manifestar sobre o pagamento voluntário saldo remanescente da 

condenação. Deverá a parte interessada, sendo o caso, fornecer os 

dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do alvará 

eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010882-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA PATRICIA COSTA MATOS SALES (AUTOR(A))

ILSON ALVES RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT9405-O (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOANA PEREIRA DOS SANTOS ARAUJO (REU)

AGENESIO PEREIRA DOS SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IARA BEATRIZ MOREIRA PEREIRA OAB - MT22348/B (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação, no prazo legal.
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Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012020-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORIDES DIAS DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Eduardo Moraes de Souza OAB - MT14032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL BATTIPAGLIA SGAI OAB - SP214918-O (ADVOGADO(A))

TATIANA MARIA SILVA MELLO DE LIMA OAB - DF15118 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO OAB - DF2221-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 21/08/2018, às 10h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). E 

quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte 

autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à parte 

requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do 

art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a 

inversão do ônus da prova. Quanto ao registro de prioridade na 

tramitação, deverá o autor apresentar documento de identificação que 

comprove que o autor é idoso, sob pena de indeferimento, no prazo de 

quinze dias. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de junho de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005878-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SALVINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODONTOPREV S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR OAB - SP142452-O (ADVOGADO(A))

GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA OAB - MT20298-A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito a fim de intimar as partes para especificarem as provas 

que ainda pretendem produzir, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000271-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO VIEIRA DO CARMO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que não houve a publicação da intimação retro pelo DJE. Assim, 

impulsiono novamente o feito a fim de intimar a parte requerida para 

especificar as provas que ainda pretende produzir, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019742-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDA SAMPAIO FIGUEIREDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA RICCI FIGUEIREDO FERREIRA COSTA OAB - MT12723-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

Visto. A autora informa nas petições de ID 4611975 e 5007588 o 

descumprimento da ordem deferida em sede de tutela de urgência, assim, 

intime-se a parte ré para cumprir o comando judicial, sob pena de 

majoração da multa. Quanto ao requerimento da autora para execução da 

multa, este deverá ser realizado em via própria. Após volte-me concluso 

para saneamento ou julgamento antecipado da lide. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019742-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDA SAMPAIO FIGUEIREDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA RICCI FIGUEIREDO FERREIRA COSTA OAB - MT12723-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

se manifestar sobre o pagamento voluntário. Deverá a parte interessada, 

sendo o caso, fornecer os dados bancários e pessoais/jurídicos 

necessários à expedição do alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1024602-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DAMIAO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIEZER JOSE TEIXEIRA OAB - MT21149-O (ADVOGADO(A))

BRUNO DE OLIVEIRA SOUSA OAB - MT21033/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))
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Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais e 

Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Benedito Damião da Cruz em 

desfavor do Banco Bradesco Financiamentos S/A, aduzindo que o réu 

vem descontando de sua folha de pagamento, desde março/2016, o valor 

de R$ 31,95 e 32,25, referente a dois contratos de empréstimo, o qual 

afirma não ter pactuado. Requer a concessão da tutela de urgência para 

que seja determinada a suspensão dos referidos descontos, até o final da 

demanda, sob pena de multa. Imprescindível destacar que a concessão da 

tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes 

pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de 

Processo Civil. Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, 

sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora. 

A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à 

questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre 

esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Verifica-se não ser 

possível o atendimento de tais pedidos nesta fase de cognição sumária, 

vez que necessária a realização de perícia grafotécnica para comprovar 

que os contratos realmente não foram assinados pelo autor, conforme 

afirmado na inicial. Ademais, não se vislumbra a urgência do pedido, eis 

que o autor discorreu que teve ciência do desconto a partir de março de 

2016. Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300, do Novo Código 

de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pelo 

autor. E quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela 

parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: "Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências;" E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: "Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista". Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da requerente em relação ao requerido, 

principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do 

ônus da prova, devendo o réu apresentar os contratos que deram ensejo 

aos descontos questionados. Designo o dia 17/10/2017, às 10h30min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta 

Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 

334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de 

que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do NCPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Defiro a prioridade da tramitação, nos moldes do art. 

1.048, I, do NCPC, vez que o autor comprovou ser idoso. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 15 de agosto de 2017. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017500-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZOLAIDE BAIONI GIROLDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERMES ROSA DE MORAES OAB - MT11627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039204-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRAN MIGUEL SCAFF (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO DAMIN OAB - MT8111-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POSTALIS INST SEGURIDADE SOCIAL DOS CORREIOS E TELEGRAF (REU)

 

Certifico e dou fé, que, conforme informação do Departamento de Controle 

e Arrecadação, o pedido de parcelamento foi devidamente cadastrado no 

sistema de arrecadação do TJMT, podendo as partes acessar diretamente 

no site do TJMT/EMISSÃO DE GUIAS ONLINE/EMITIR GUIA, na barra de 

busca digitar o tipo da ação DISTRIBUIÇÃO - OUTROS, Selecionar opção 

MEU PROCESSO E ELETRÔNICO PJE. Ao lançar o número do processo, 

automaticamente, o sistema alertará com a seguinte mensagem: "Há um 

parcelamento/desconto cadastrado para o processo informado nos 

valores abaixo." Assim, procedo à intimação da parte autora, para que 

comprove o recolhimento da primeira parcela, e as demais no mês 

subsequente ao primeiro pagamento, conforme despacho.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0038407-86.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DJANIRA PINTO PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGUENEY ALVES DOS REIS OAB - MT8324-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT6197-O (ADVOGADO(A))

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT6735-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 0038407-86.2011.8.11.0041. EXEQUENTE: 

DJANIRA PINTO PEREIRA EXECUTADO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO Vistos. Expeça-se alvará em favor da parte 

exequente para levantamento do valor incontroverso depositado nos 
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autos, conforme solicitado (ID 27949778). No mais, intime-se a exequente 

para apresentar cálculo atualizado do valor do débito alegado, ressaltando 

que deverá proceder a atualização da dívida até a data do pagamento 

realizado (ID 27287203), devendo ser descontado o valor pago, e 

havendo saldo remanescente, atualize-se até a data do cálculo, no prazo 

de 5 (cinco) dias. Após a manifestação da exequente, proceda a 

secretaria a juntada do extrato da conta judicial vinculada a este feito e 

volte-me concluso. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1034330-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBENIS PEREIRA JARA OAB - MT15967-O (ADVOGADO(A))

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

ELOISE SIQUEIRA DE SOUZA OAB - 031.042.191-84 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1034330-36.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

A. A. D. S. REPRESENTANTE: ELOISE SIQUEIRA DE SOUZA EXECUTADO: 

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. Vistos. Trata-se 

de cumprimento de sentença, assim, procedam-se as alterações 

necessárias. Intime-se o executado, por seu advogado, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem 

como de honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC). Convém registrar 

que decorrido o prazo de pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou 

nova intimação, apresente sua impugnação, caso queira discutir as 

matérias elencadas no art. 525, do CPC, sob pena de preclusão. Decorrido 

o prazo de impugnação do devedor, certifique-se, após, intime-se o 

exequente para dar prosseguimento no feito, em cinco dias. Cumpra-se. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009499-84.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA REGINA ZALESKI DA SILVA (REQUERENTE)

CARLOS EDUARDO BARRETO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

GUILHERME FONTANA SILVEIRA OAB - MT19851-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL SGUAREZI MUSSA DE MORAES (REQUERIDO)

VITTOR ARTHUR GALDINO (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé, que, conforme informação do Departamento de Controle 

e Arrecadação, o pedido de parcelamento foi devidamente cadastrado no 

sistema de arrecadação do TJMT, podendo as partes acessar diretamente 

no site do TJMT/EMISSÃO DE GUIAS ONLINE/EMITIR GUIA, na barra de 

busca digitar o tipo da ação DISTRIBUIÇÃO - OUTROS, Selecionar opção 

MEU PROCESSO E ELETRÔNICO PJE. Ao lançar o número do processo, 

automaticamente, o sistema alertará com a seguinte mensagem: "Há um 

parcelamento/desconto cadastrado para o processo informado nos 

valores abaixo." Assim, procedo à intimação da parte autora, para que 

comprove o recolhimento da primeira parcela, e as demais no mês 

subsequente ao primeiro pagamento, conforme despacho.

Intimação Classe: CNJ-126 EMBARGOS À ADJUDICAÇÃO

Processo Número: 1051440-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA BARBOSA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT11322-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA (EMBARGADO)

 

Certifico e dou fé, que, conforme informação do Departamento de Controle 

e Arrecadação, o pedido de parcelamento foi devidamente cadastrado no 

sistema de arrecadação do TJMT, podendo as partes acessar diretamente 

no site do TJMT/EMISSÃO DE GUIAS ONLINE/EMITIR GUIA, na barra de 

busca digitar o tipo da ação DISTRIBUIÇÃO - OUTROS, Selecionar opção 

MEU PROCESSO E ELETRÔNICO PJE. Ao lançar o número do processo, 

automaticamente, o sistema alertará com a seguinte mensagem: "Há um 

parcelamento/desconto cadastrado para o processo informado nos 

valores abaixo." Assim, procedo à intimação da parte autora, para que 

comprove o recolhimento da primeira parcela, e as demais no mês 

subsequente ao primeiro pagamento, conforme despacho.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022811-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE OAB - MT12750-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT21387-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Converto o julgamento em diligência. Intimem-se as partes para 

apresentarem a notificação da rescisão do contrato, no prazo de cinco 

dias. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016855-33.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR GABRIEL DE ARAUJO CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA FATIMA ZAPELLO OAB - MT28098/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Intime-se a parte autora para, nos termos do art. 99, § 2º, do 

NCPC, apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da 

justiça gratuita, como CTPS, holerite, etc., ou recolher as custas iniciais de 

distribuição, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial. 

Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033095-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ELIAS DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME PEDROSO DA COSTA RIBEIRO OAB - MS13389-O 

(ADVOGADO(A))

GETULIO PEDROSO DA COSTA RIBEIRO OAB - MT18796/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642-O (ADVOGADO(A))

GISELA ALVES CARDOSO OAB - MT7725-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. José Elias da Silva ajuizou Ação Declaratória de Inexigibilidade de 
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Débito c/c Indenização por Danos Moral, e Pedido de Tutela de Urgência 

em desfavor de Águas Cuiabá S.A., ambos qualificados nos autos, 

aduzindo que é usuário dos serviços prestados pela ré e que teve o 

fornecimento suspenso em 05/06/2018, razão do débito da fatura 

referente o mês 02/2018, a qual assevera que estava paga. Narra que 

procurou a ré e informou o pagamento; que o serviço foi restabelecido e a 

requerida efetuou cobrança de taxa de religação no valor de R$ 54,10. 

Requer a concessão da tutela de urgência para que seja determinada a ré 

a se abster de suspender o fornecimento de água na residência do autor. 

No mérito, pleiteia a procedência da demanda para que seja declarado 

inexigível o débito de religação e a ré condenada a indenizar os danos 

morais sofridos pela parte autora, no valor de vinte salários mínimos, bem 

como ao pagamento das verbas de sucumbência. O pedido urgente da 

parte autora foi apreciado e deferido (Id. 15716294). A requerida 

apresenta contestação (Id. 17102362), arguindo preliminar de ilegitimidade 

passiva, ao argumento de que o erro na digitação do código de barras da 

fatura se deu pelo consumidor ou banco, razão pela qual o pagamento não 

foi contabilizado, não podendo ser responsabilizada por erro de terceiros. 

No mérito, alega que a parte autora tinha ciência do débito em aberto, 

consequentemente o serviço foi suspenso; que não praticou qualquer 

ilícito e não há dever de indenizar. Requer o acolhimento da preliminar ou a 

improcedência do pedido. Réplica no arquivo de Id. 18511667. Intimadas as 

partes para especificarem as provas (Id. 23348791), ambas se 

manifestaram (Ids. 23348791 e 29974468). É o relatório. Decido. Não tendo 

as partes interesse na produção de outras provas, consoante os 

princípios da celeridade e economia processual, impõe-se o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil. No tocante a alegada ilegitimidade da ré, convém registrar que o 

consumidor não tem o dever de saber a extensão da relação contratual 

existente entre eles e atuação/contribuição no evento, por isso, ele pode 

indicar para figurar no polo passivo da ação utilizando-se da cadeia de 

consumo. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA 

EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL E MATERIAL. DEMANDA PROTEGIDA PELO CDC. TEORIA DA 

APARÊNCIA. CADEIA DE CONSUMO. Correta a decisão monocrática que 

deu provimento ao agravo de instrumento, devendo ser mantida por seus 

próprios fundamentos. - Nas relações de consumo, é possível a indicação 

na inicial, para a formação do polo passivo de um ou de todos os 

envolvidos na pretendida responsabilização objeto da pretensão inicial, 

inclusive com a aplicação da teoria da aparência. - Trata-se do comando 

do art. 7º, parágrafo único, do CDC, que autoriza o ajuizamento da ação 

em relação a todos ou em relação a cada um dos participantes da cadeia 

de consumo. Agravo Interno Desprovido”. (TJRS, Agravo Nº 

70053797221, Décima Sétima Câmara Cível, Relator: Gelson Rolim Stocker, 

Julgado em 06/06/2013). Negritei. Desse modo, rejeito tal preliminar. O 

caso está sob a égide do código consumerista, que prestigia a teoria da 

responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a 

caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, 

ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva 

ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 da Lei nº 

8.078/90: “Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e 

riscos. 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o 

consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as 

circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; 

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a 

época em que foi fornecido.” Assim, a isenção de indenizar somente 

ocorrerá se o fornecedor, de produtos ou de serviços, provar que não 

colocou o produto no mercado (art. 12, § 3º, I), ou que mesmo tendo 

colocado o produto no mercado ou fornecido o serviço, não existe o 

defeito apontado (art. 12, § 3º, II e 14, § 3º, I), ou ainda, que o dano 

decorrente se deu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 12, § 

3º, III e 14, § 3º, II). Verifica-se que a fatura do mês 02/2018, com 

vencimento em 13/03/2018, no valor de R$ 32,23, foi quitada pela autora 

em 16/04/2018 na lotérica correspondente da Caixa Econômica Federal e 

lhe fora emitido comprovante de pagamento (Id. 15696533). Apesar de a 

ré afirmar equívoco na digitação do código de barras, é certo que esse 

erro não pode ser atribuído à parte autora, já que há culpa in eligendo pelo 

serviço terceirizado, ademais sabe-se que hoje é utilizado o 

serviço/aparelho de leitura ótica pelos agentes. Não bastasse isso, no 

extrato da ré consta a informação de que a fatura estava devidamente 

quitada, com data de pagamento em 16/04/2018, agente arrecadador CEF 

(Id. 15696533), ou seja, ao tempo da interrupção do serviço o sistema não 

apontava o débito em aberto. Assim, a conduta ilícita da ré no corte de 

fornecimento do serviço, resultou em dano a parte autora passível de ser 

indenizado. Nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - DANO 

MORAL - NOME CADASTROS DE INADIMPLENTES - FATURA ENERGIA 

QUITADA - PAGAMENTO EFETUADO NA CASA AQUI – LOTÉRICA (CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL) – AVISO SUSPENSÃO ENERGIA – 

COMPROVAÇÃO ERRO DIGITAÇÃO CÓDIGO DE BARRAS – 

ARRECADADOR - FALHA NA COMUNICAÇÃO DOS DADOS – 

IRRELEVÂNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA 

CONCESSIONÁRIA - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL "IN RE IPSA" 

PRESUNÇÃO - DESNECESSIDADE DE PROVA – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

DA PROPORCIONALIDADE – REVERSÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

OBSERVÂNCIA AOS DITAMES DO ARTIGO 20 DO CPC - SENTENÇA 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE O 

PEDIDO. O fornecedor de serviços responde independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, (artigo 14 

do CDC). A inscrição de maneira indevida nos órgãos de proteção ao 

crédito, configurando dano moral in re ipsa, presumido, que dispensa a 

comprovação da extensão do dano, sendo este evidenciado pelas 

circunstâncias do fato, consoante entendimento consolidado pelo Superior 

Tribunal de Justiça. Os honorários advocatícios devem remunerar 

satisfatoriamente o profissional da advocacia, observados os critérios 

dispostos no artigo 20, §§ 3º e 4º do Código de Processo Civil”. (TJMT, N.U 

0010272-74.2013.8.11.0015, Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara 

De Direito Privado, Julgado em 18/08/2015, Publicado no DJE 24/08/2015). 

Negritei. “APELAÇÃO CÍVEL ? INDENIZAÇÃO ? DANO MORAL ? FATO 

INCONTROVERSO ? ERRO NA DIGITAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS PELA 

CASA LOTÉRICA ? CULPA IN ELIGENDO - MAJORAÇÃO DO VALOR ? 

POSSIBILIDADE ? APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE ? CORTE INDEVIDO DE 

ENERGIA ELÉTRICA EM RESIDÊNCIA NA ZONA RURAL ? LONGO TEMPO ? 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1 - O fato de ter ocorrido erro no momento 

da digitação do código de barras da fatura não transfere ao autor 

qualquer responsabilidade, pois, no caso em comento o pagamento foi 

realizado em uma casa lotérica, o que isenta o consumidor de qualquer 

compromisso com o procedimento de conferência da operação, pois resta 

elucidado que se houve equívoco, este, naturalmente nasceu no leitor de 

código de barras ou no funcionário do estabelecimento. Ademais, versa o 

presente debate em caso evidente de culpa in eligendo, restando à 

concessionária CELTINS a responsabilidade pelos serviços terceirizados, 

como no caso de cobranças. 2 - Certo que restou concretizada a prova 

da abusividade do ato praticado pela empresa demanda, que efetuou um 

corte ilícito de energia em uma residência localizada em zona rural, 

distante de estabelecimentos comerciais, provocando insegurança ao 

autor e familiares. Desta feita, levando em conta a gravidade potencial da 

falta cometida, o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, 

especialmente considerando os longos meses de suspensão de energia 

elétrica (cerca de dez meses), pautado nos princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral, o quantum 

adotado no Juízo singular deve ser majorado para R$20.000,00 (vinte mil 

reais). 3 - Apreciando o grau de zelo da profissional; a atuação; a 

natureza e importância da causa e o trabalho realizado pela advogada, 

assim como o tempo exigido para o seu serviço e a prestação em duplo 

grau de jurisdição, tenho que o percentual mínimo arbitrado na sentença 

de fato não se amolda perfeitamente ao merecido, razão pela qual atribuo 

o percentual de 20% (vinte por cento) sobre a condenação. 4- Recurso 

conhecido, no mérito provido”. (TJTO, APELAÇÃO Nº 

50071749420138270000, RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES 

LAMOUNIER, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS, julgado 23/05/2014). 

Negritei. Com relação ao arbitramento dos danos morais devem ser 

levadas em consideração as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é compensar o dano ocorrido, bem como 

inibir a conduta abusiva. É importante estar atento ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, possível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor, sendo que, no caso em análise, a 
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quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mostra-se razoável. Observa-se 

ainda que a requerida realmente cobrou na fatura do mês 06/2018 o valor 

de R$ 54,10, acerca do serviço de religação, o que descabe, já que houve 

falha na sua prestação de serviço. Posto isso, com fundamento no art. 

487, I, do NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

deduzidos na inicial por José Elias da Silva, em desfavor de Águas Cuiabá 

S.A., para confirmar a decisão de 15716294; declarar inexigível o débito 

de religação de R$ 54,10 cobrado na fatura do mês 06/2018 e condenar a 

ré a indenizar a parte autora os danos morais sofridos, que fixo em R$ 

8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento 

(prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ, corte da água, 04/06/2018 – 

Id. 17102364). Condeno a ré ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o 

valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo 

Código de Processo Civil. Transitada em julgado, arquive-se o processo, 

após as baixas e anotações pertinentes. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011871-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DO ESPIRITO SANTO CAMARGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER DE LIMA SANTOS OAB - MT10669-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1011871-74.2018 Visto. Manoel do Espirito Santo Camargo, qualificado 

nos autos, ajuíza Ação de Cobrança Indevida c.c. Indenização Por Danos 

Morais c.c. Repetição de Indébito com Pedido de Liminar em desfavor de 

Banco Cetem S.A., igualmente qualificado, alegando que é servidor 

aposentado, e que o requerido está descontando vários empréstimos 

consignados em sua folha de pagamento, ressaltando que não fez os 

empréstimos e que os valores nunca foram creditados em sua conta, 

defendo tratar-se de empréstimos fraudulentos, pelo que requer a 

antecipação da tutela a exclusão do seu nome dos órgãos de proteção, 

bem como a suspensão dos descontos em sua folha de pagamento. No 

mérito, pugna pela restituição em dobro das cobranças ilegais, totalizando 

R$ 137.033,46 (cento trinta sete mil trinta três reais quarenta seis 

centavos) e danos morais de R$ 35.000,00. Com a inicial vieram os 

documentos que a parte autora entende serem necessários. Em resposta 

o requerido apresenta contestação através do id. 15097797, aduzindo, em 

preliminar, impugnação o pedido de justiça gratuita.em prejudicial de mérito 

alega a ocorrência da decadência. No mérito, defende que o autor 

celebrou os contratos que alega desconhecer, sendo informado de todas 

as condições contratuais e, tendo o aceitado, preencheu as propostas 

que foram avaliadas e aprovadas pelo requerido. Aduz sobre a 

impossibilidade de declaração de inexistência do débito ou rescisão 

contratual, vez que não houve qualquer irregularidade, estando os 

referidos instrumentos dentro da legislação e na boa–fé de ambos os 

contratantes. Refuta o pedido de repetição do indébito e inversão do ônus 

da prova. Assevera que inexiste dever de indenizar, requerendo a 

improcedência dos pedidos e a condenação da parte autora ao pagamento 

da sucumbência e que qualquer valor depositado pelo banco lhe seja 

restituído. Réplica a contestação através do id. 9088007, na qual o autor 

afirma que não discute já ter feito contrato anterior com a ré, mais sim 

discute os valores cobrados e suas formas. É o relatório. Decido. Trata-se 

de Ação de Cobrança Indevida c.c. Indenização Por Danos Morais c.c. 

Repetição de Indébito com Pedido de Liminar promovida por Manoel do 

Espirito Santo Camargo em desfavor de Banco Cetem S.A., em razão das 

partes não pugnar pela produção de outras provas, consoante os 

princípios da economia e celeridade processual, impõe-se o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Quanto a impugnação a justiça gratuita, incumbe a parte 

requerida demonstrar, através de prova concreta e robusta, que o 

beneficiário da gratuidade judiciária tem perfeitas condições de suportar 

os gastos do processo, sem comprometimento de seu sustento próprio e 

de sua família, conforme disposto no art. 7º da Lei 1060/50, confira-se: 

“Art. 7º - A parte contrária poderá, em qualquer fase da lide, requerer a 

revogação dos benefícios de assistência, desde que prove a inexistência 

ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão”. 

Verifica-se que não merece guarida às argumentações trazidas pelo 

requerido, tendo em vista que o autor trouxe elementos plausíveis a 

justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita, pelo que rejeito a 

impugnação ofertada. Inicialmente, quanto a prejudicial de mérito o 

requerido traz à tona a ocorrência da decadência alegando que os 

descontos e envio das faturas tiveram início em 2011, é certo que esta 

alegação não deve prosperar, pois inaplicável ao caso concreto o artigo 

26, II, do Código de Defesa do Consumidor, pois se trata de pedido de 

declaração de inexigibilidade de débito e não de falha na prestação de 

serviço. O autor pleiteia a declaração de inexistência de débito, bem como 

a exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e a 

suspensão dos descontos em sua folha de pagamento, além de 

indenização por danos morais e materiais, já que não reconhece a relação 

jurídica da qual adveio o débito. Deve ser observado que, no caso em 

análise, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de 

relação de consumo, sendo a responsabilidade civil da parte requerida 

objetiva, desnecessária, portanto, a análise da culpa para sua 

caracterização. Frente a afirmação da parte autora de que não firmou o 

contrato com o banco requerido, cabe a este demonstrar que os 

empréstimos foram realmente contratados pelo autor, já que para ao 

requerido estão disponíveis os meios de prova a fim de resolver a 

controvérsia, elidindo a sua responsabilidade, ao comprovar a utilização 

do serviço pelo consumidor conforme dispõe o artigo 14, § 3°, inciso II do 

CDC: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro.” Verifica-se que o requerido 

trouxe para os autos cópia dos Contratos de Consignação em Folha de 

Pagamento (ids. 15097830 a 15097858 e 159614737 a 16544992), 

comprovando a existência da relação jurídica entre as partes. Por amor ao 

debate, apesar da parte autora em sua impugnação a contestação afirmar 

que não discute a existência do contrato, mas sim os valores cobrados e 

suas formas, verifica-se que após a apresentação dos contratos pelo 

requerido o autor pretende a alteração dos pedidos após a contestação, o 

que é inadmitido por prejudicar a estabilidade da lide. Assim, considerando 

que as provas produzidas nos autos contrariam as alegações do autor e 

que este não se desincumbiu de provar o fato constitutivo de seu direito, 

na forma do artigo 373, I, do Código de Defesa do Consumidor, pois 

apesar de ser intimado a especificar as provas a produzir, postulou pelo 

julgamento antecipado do feito (id. 28652562). Posto isso, com fundamento 

no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de Cobrança Indevida 

c.c. Indenização Por Danos Morais c.c. Repetição de Indébito com Pedido 

de Liminar promovida por Manoel do Espirito Santo Camargo em desfavor 

de Banco Cetem S.A., diante da comprovação da existência da relação 

jurídica entre as partes. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa atualizada, com fundamento no artigo 

85, §§ 2º e 6º, do Novo Código de Processo Civil, fica a exigibilidade 

suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 12, da 

Lei 1.060/50. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às 

anotações de estilo, após arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1029789-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEYNNE BRUNA DO NASCIMENTO SANTANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1029789-91.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

EDILEYNNE BRUNA DO NASCIMENTO SANTANA EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Diante do 

cumprimento voluntário da sentença e da concordância com o valor 

depositado, expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento 

da quantia depositada nos autos. No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento 

de sentença, com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo 

Civil. Custas processuais pela requerida. Após, arquivem-se os autos com 

as anotações e baixas devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005617-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CALISTO SOARES DE PINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005617-85.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CALISTO SOARES DE PINHO EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Diante do cumprimento voluntário da 

sentença e da concordância com o valor depositado, expeça-se alvará em 

favor da parte autora para levantamento da quantia depositada nos autos. 

No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas processuais pela 

requerida. Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0041311-11.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDWANIA SILVA RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO OAB - MT13685-O 

(ADVOGADO(A))

ANDERSON TAQUES DE ALBUQUERQUE LEMES OAB - MT14049-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALPHAVILLE URBANISMO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA NAZIMA OAB - SP169451-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 0041311-11.2013.8.11.0041. EXEQUENTE: 

EDWANIA SILVA RAMOS EXECUTADO: ALPHAVILLE URBANISMO S/A 

Vistos. Considerando a concordância da executada com o valor 

penhorado e tendo essa postulado pela conversão em pagamento e 

liberação à exequente (ID 30292178), defiro o pedido de ID 30460602, 

assim expeça-se alvará em favor da exequente para levantamento de 

toda a quantia bloqueada (comprovante de transferência anexo) com as 

devidas atualizações, conforme solicitado. No mais, diante da satisfação 

da obrigação, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no 

artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas processuais pela 

executada. Após, arquive-se o feito com as anotações e baixas devidas. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033291-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. F. M. (EXEQUENTE)

DIANA FICK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

DIANA FICK OAB - 045.359.151-56 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033291-04.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

DIANA FICK, G. F. M. REPRESENTANTE: DIANA FICK EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Diante do 

cumprimento voluntário da sentença e da concordância com o valor 

depositado, expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento 

de toda a quantia depositada nos autos. No mais, JULGO EXTINTO o 

cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil. Custas processuais pela requerida. Após, arquivem-se os 

autos com as anotações e baixas devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002738-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALECSANDRO VAZ COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCA DA SILVA LUZARDO OAB - MT19031-O (ADVOGADO(A))

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002738-71.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ALECSANDRO VAZ COSTA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos. Diante do cumprimento voluntário da sentença e 

da concordância com o valor depositado, expeça-se alvará em favor da 

parte autora para levantamento de toda a quantia depositada nos autos. 

No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas processuais pela 

requerida. Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008665-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO INACIO DA SILVA (EXEQUENTE)

K. F. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HAUEISEN DA MATA OAB - MT26419-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008665-18.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

RONALDO INACIO DA SILVA, K. F. D. S. EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Diante do cumprimento voluntário 

da sentença e da concordância com o valor depositado, expeça-se alvará 

em favor da parte autora para levantamento de toda a quantia depositada 

nos autos. No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com 

fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas 

processuais pela requerida. Após, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018800-94.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JADIR JOSE CARNEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018800-94.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JADIR JOSE CARNEIRO EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Diante do cumprimento voluntário da sentença e da 

concordância com o valor depositado, expeça-se alvará em favor da parte 

autora para levantamento de toda a quantia depositada nos autos. No 

mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas processuais pela 

requerida. Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1026547-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WLLY PEREIRA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1026547-61.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

WLLY PEREIRA RODRIGUES EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos. Diante do cumprimento voluntário da sentença e 

da concordância com o valor depositado, expeça-se alvará em favor da 

parte autora para levantamento de toda a quantia depositada nos autos. 

No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas processuais pela 

requerida. Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022586-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CLAUDIO SOUSA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022586-44.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ANTONIO CLAUDIO SOUSA SANTOS EXECUTADO: SEGURADORA LÍDER 

Vistos. Diante do cumprimento voluntário da sentença e da concordância 

com o valor depositado, expeça-se alvará em favor da parte autora para 

levantamento de toda a quantia depositada nos autos. No mais, JULGO 

EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil. Custas processuais pela requerida. Após, 

arquivem-se os autos com as anotações e baixas devidas. Cumpra-se. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1038292-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO PIRES (EXEQUENTE)

AGRIPINO DE PINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038292-04.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

AGRIPINO DE PINHO, MARIA CONCEICAO PIRES EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Diante do cumprimento 

voluntário da sentença e da concordância com o valor depositado, 

expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento de toda a 

quantia depositada nos autos. No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de 

sentença, com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. 

Custas processuais pela requerida. Após, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016838-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DE JESUS TITO BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016838-65.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ROBERTO DE JESUS TITO BARBOSA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Diante do cumprimento voluntário 

da sentença e da concordância com o valor depositado, expeça-se alvará 

em favor da parte autora para levantamento de toda a quantia depositada 

nos autos. No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com 

fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas 

processuais pela requerida. Após, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003435-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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WILSON FERREIRA FRANCA FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003435-92.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

WILSON FERREIRA FRANCA FILHO EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Diante do cumprimento voluntário 

da sentença e da concordância com o valor depositado, expeça-se alvará 

em favor da parte autora para levantamento de toda a quantia depositada 

nos autos. No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com 

fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas 

processuais pela requerida. Após, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003659-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS ALVES FONTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003659-98.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

IZAIAS ALVES FONTES EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Diante do cumprimento voluntário da sentença e da 

concordância com o valor depositado, expeça-se alvará em favor da parte 

autora para levantamento de toda a quantia depositada nos autos. No 

mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas processuais pela 

requerida. Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020308-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE DE SOUZA CARDOSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020308-70.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CLEONICE DE SOUZA CARDOSO EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Diante do cumprimento 

voluntário da sentença e da concordância com o valor depositado, 

expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento de toda a 

quantia depositada nos autos. No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de 

sentença, com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. 

Custas processuais pela requerida. Após, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019602-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIVALDO MOREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019602-24.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

GIVALDO MOREIRA DOS SANTOS EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Diante do cumprimento voluntário 

da sentença e da concordância com o valor depositado, expeça-se alvará 

em favor da parte autora para levantamento de toda a quantia depositada 

nos autos. No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com 

fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas 

processuais pela requerida. Após, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011250-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON FERNANDE MARQUES DA CONCEICAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011250-43.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CLEITON FERNANDE MARQUES DA CONCEICAO EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Diante do cumprimento 

voluntário da sentença e da concordância com o valor depositado, 

expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento de toda a 

quantia depositada nos autos. No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de 

sentença, com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. 

Custas processuais pela requerida. Após, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008201-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TRAGIANETE PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008201-91.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MARIA TRAGIANETE PEREIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos. Diante do cumprimento voluntário da sentença e 
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da concordância com o valor depositado, expeça-se alvará em favor da 

parte autora para levantamento de toda a quantia depositada nos autos. 

No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas processuais pela 

requerida. Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003510-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA ROQUE MELHADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003510-05.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

TELMA ROQUE MELHADO EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Diante do cumprimento voluntário da sentença e da 

concordância com o valor depositado, expeça-se alvará em favor da parte 

autora para levantamento de toda a quantia depositada nos autos. No 

mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas processuais pela 

requerida. Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1044918-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA MENDES DALMOLIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1044918-39.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

VILMA MENDES DALMOLIM EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos. Diante do cumprimento voluntário da sentença e 

da concordância com o valor depositado, expeça-se alvará em favor da 

parte autora para levantamento de toda a quantia depositada nos autos. 

No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas processuais pela 

requerida. Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000377-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAYSSA RODRIGUES DE MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000377-81.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

LAYSSA RODRIGUES DE MOURA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Diante do cumprimento voluntário 

da sentença e da concordância com o valor depositado, expeça-se alvará 

em favor da parte autora para levantamento de toda a quantia depositada 

nos autos. No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com 

fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas 

processuais pela requerida. Após, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000258-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR RODRIGO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000258-23.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JOSIMAR RODRIGO DE SOUZA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Diante do cumprimento voluntário 

da sentença e da concordância com o valor depositado, expeça-se alvará 

em favor da parte autora para levantamento de toda a quantia depositada 

nos autos. No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com 

fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas 

processuais pela requerida. Após, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1036270-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELICE DE SOUZA CHAVES (EXEQUENTE)

W. G. N. D. S. L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1036270-07.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

W. G. N. D. S. L., VALDELICE DE SOUZA CHAVES EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Diante do cumprimento 

voluntário da sentença e da concordância com o valor depositado, 

expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento de toda a 

quantia depositada nos autos. No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de 

sentença, com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. 

Custas processuais pela requerida. Após, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016429-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE CASTRO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016429-55.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SIMONE CASTRO DA SILVA EXECUTADO: BRADESCO SEGUROS S/A 

Vistos. Diante do cumprimento voluntário da sentença e da concordância 

com o valor depositado, expeça-se alvará em favor da parte autora para 

levantamento de toda a quantia depositada nos autos. No mais, JULGO 

EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil. Custas processuais pela requerida. Após, 

arquivem-se os autos com as anotações e baixas devidas. Cumpra-se. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008291-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UELTON FLORENTINO DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008291-36.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

UELTON FLORENTINO DO NASCIMENTO EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Diante do cumprimento 

voluntário da sentença e da concordância com o valor depositado, 

expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento de toda a 

quantia depositada nos autos. No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de 

sentença, com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. 

Custas processuais pela requerida. Após, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022650-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAETANO DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT9409-A 

(ADVOGADO(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022650-88.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CAETANO DE MORAES EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Diante do cumprimento voluntário da sentença 

e da concordância com o valor depositado, expeça-se alvará em favor da 

parte autora para levantamento de toda a quantia depositada nos autos. 

No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas processuais pela 

requerida. Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1041099-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSELIA MORAIS DE OLIVEIRA ALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1041099-60.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

OSELIA MORAIS DE OLIVEIRA ALVES DA SILVA EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Diante do 

cumprimento voluntário da sentença e da concordância com o valor 

depositado, expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento 

de toda a quantia depositada nos autos. No mais, JULGO EXTINTO o 

cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil. Custas processuais pela requerida. Após, arquivem-se os 

autos com as anotações e baixas devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013205-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Itaú Seguros de Auto e Residência S/A ajuizou Ação Regressiva de 

Ressarcimento de Danos em desfavor de Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A, ambas devidamente qualificadas, alegando 

que firmou com Luiz Carlos Debastiani, Hudis Rosa da Cruz e Anacélia 

Coutinho Bezerra, contratos de seguros, representados pelas apólices de 

números 33.14.14761505.0.1, 33.14.14761920.0.1 e 33.14.15721481.0.1, 

se obrigando a indenizar os segurados pelos danos causados aos seus 

equipamentos. Aduz que em 25/10/2016, 09/11/2016 e 26/02/2017 as 

unidades consumidoras sofreram oscilações no fornecimento de energia 

elétrica, que ensejou danos aos bens eletroeletrônicos garantidos, 

indenizando o segurado, pelo que requer a condenação da parte ré ao 

pagamento do valor corresponde à indenização paga em R$ 2.837,66 

(dois mil oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e seis centavos), além 

das custas processuais e honorários advocatícios. A ré oferta 

contestação, discorrendo sobre os limites da responsabilidade da 

concessionária e legalidade do ato, necessidade de averiguação das 

causas excludentes de responsabilidade civil, inexistência de nexo 

causal, pugnando pela improcedência dos pedidos, e caso entenda pela 

procedência, que o ressarcimento seja condicionado à entrega do salvado 

ou ao abatimento do valor do bem (Id. 15278042). Réplica no arquivo de Id. 

20120219. Intimadas as partes para especificarem as provas (Id. 

23519254), ambas se manifestaram (Ids. 24561352 e 24674584). É o 

relatório. Decido. Não tendo as partes interesse na produção de outras 

provas, consoante os princípios da economia e celeridade processual, 

impõe-se o julgamento do feito, nos termos do art. 355, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil. Na hipótese, aplica-se o Código de Defesa do 

Consumidor, vez que a relação primária estabelecida entre o segurado e a 

concessionária é de consumo, sub-rogando-se a seguradora em todos os 

seus direitos e deveres, inclusive no que diz respeito aos privilégios das 

normas protetivas do consumidor (arts. 786 e 349 do CC/02). Nessa 

mesma linha de raciocínio a Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal 

estabelece que o segurador tem ação regressiva contra o causador do 

dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de 

seguro. Assim, é lícito à seguradora, na condição de sub-rogada nos 

direitos do segurado, litigar contra o causador do dano, para ser 

ressarcida da quantia despendida. De acordo com a norma do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor o fornecedor de serviços responde, 
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independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços. Vejamos: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido”. Além disso, nos termos do 

artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, que adota a teoria do risco 

administrativo, a ré tem responsabilidade objetiva pela reparação dos 

danos, por se tratar de evento causado por pessoa jurídica atuante no 

serviço da concessão pública. Também é da concessionária a 

responsabilidade pela conservação dos cabos de linha de transmissão, 

incumbindo-lhe zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação 

dos serviços (art. 31, I e VII da Lei das Concessões n. 8.987 de 13 de 

fevereiro de 1995). E ainda, deve ser trazido à tona o artigo 210 da 

Resolução n. 44 da ANEEL que estabelece: “Art. 210. A distribuidora 

responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos 

causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, 

nos termos do art. 203. Parágrafo único. A distribuidora só pode eximir-se 

do dever de ressarcir, quando: I – comprovar a inexistência de nexo 

causal, nos termos do art. 205; II – o consumidor providenciar, por sua 

conta e risco, a reparação do (s) equipamento (s) sem aguardar o término 

do prazo para a verificação, salvo nos casos em que houver prévia 

autorização da distribuidora; III – comprovar que o dano foi ocasionado 

pelo uso incorreto do equipamento ou por defeitos gerados a partir da 

unidade consumidora; IV – o prazo ficar suspenso por mais de 60 

(sessenta) dias consecutivos devido a pendências injustificadas do 

consumidor, nos termos do parágrafo único do art. 207; IV – o prazo ficar 

suspenso por mais de 90 (noventa) dias consecutivos devido a 

pendências injustificadas do consumidor, nos termos do § 1º do art. 207; 

(Redação dada pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012); V – comprovar a 

ocorrência de qualquer procedimento irregular, nos termos do art. 129, 

que tenha causado o dano reclamado, ou a religação da unidade 

consumidora à revelia; ou VI – comprovar que o dano reclamado foi 

ocasionado por interrupções associadas à situação de emergência ou de 

calamidade pública decretada por órgão competente, desde que 

comprovadas por meio documental ao consumidor. VII – antes da resposta 

da distribuidora, o solicitante manifestar a desistência em receber o 

ressarcimento pelo dano reclamado. (Incluído pela REN ANEEL 499, de 

03.07.2012)”. Extrai-se que em decorrência da sobrecarga elétrica ou 

oscilação de energia houve danificação/queima de equipamento dos 

segurados, conforme laudos técnicos acostados nos arquivos de Ids. 

13223923, 13223936 e 13223949. Assim, denota-se que os laudos 

técnicos e demais documentos carreados na inicial demonstram que os 

segurados tiveram prejuízos com as oscilações ou quedas de energia 

elétrica, fornecida pela requerida. Competia à concessionária de energia 

elétrica adotar as medidas de segurança e proteção necessárias para 

evitar a oscilação da energia elétrica, por se tratar de evento previsível, 

cuja ocorrência não caracteriza força maior. Trata-se de risco da 

atividade desenvolvida pela concessionária, que não pode ser transferido 

ao consumidor. Não obstante a alegação da ré que não resta comprovada 

as supostas oscilações, cabia à ela comprovar a exclusão de sua 

responsabilidade, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil 

e do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ônus do qual não 

se desincumbiu. Desse modo, resta demonstrado o nexo de causalidade 

entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos 

equipamentos do segurado, em decorrência de oscilação/descarga de 

energia elétrica, configurado está o dever de indenizar. A seguradora se 

sub-rogou nos direitos do segurado, vez que indenizou os prejuízos 

decorrentes de danos elétricos, fazendo jus, desde que configurada a 

responsabilidade do réu, ao ressarcimento das despesas suportadas. A 

propósito: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA – 

ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA QUE CAUSOU DANOS 

EM EQUIPAMENTOS DE SEGURADOS – INDENIZAÇÃO DO PREJUÍZO 

PAGA PELA AUTORA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA 

POR MAIORIA DE VOTOS – VENCIDO EM PARTE O RELATOR QUE PROVIA 

O RECURSO EM MENOR EXTENSÃO. Comprovado que os danos nos bens 

dos segurados decorreu de oscilação de energia elétrica, 

independentemente de ter sido causada por raio, pertinente a pretensão 

da seguradora em obter da concessionária de serviço público de 

distribuição de energia elétrica a indenização devida” (Proc. 

10962801720178260100 SP 1096280-17.2017.8.26.0100. 31ª Câmara de 

Direito Privado. Pub. 13/04/2018.. Julg. 10 de abril de 2018. Rel. Paulo 

Ayrosa). “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE REGRESSO. DANOS 

ELÉTRICOS DECORRENTES DE DESCARGA ELÉTRICA. PAGAMENTO DA 

INDENIZAÇÃO AO SEGURADO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. 

DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. Trata-se 

de recurso de apelação interposto contra a sentença de procedência 

exarada nos autos da ação regressiva decorrente de sub-rogação em 

contrato de seguro empresarial. DEVER DE INDENIZAR - Na forma do art. 

37, § 6º da Constituição Federal, a concessionária de serviço público 

responde de forma objetiva pelos danos que provocar. "In casu", a parte 

autora logrou demonstrar os danos e o nexo causal, através de laudos 

técnicos que atestaram que os aparelhos de transmissão "wireless" que 

guarneciam a sede da empresa foram danificados por descarga elétrica 

de origem atmosférica (...) APELAÇÃO DESPROVIDA”. (Apelação Cível Nº 

70050343888, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em 01/10/2015). A parte 

autora comprova que pagou ao segurado Luiz Carlos Debastiani o valor de 

R$ 1.154,73 (Id. 13223923), Hudis Rosa da Cruz o valor de R$ 1.442,93 

(Id. 13223936) e Anacélia Coutinho Bezerra o valor de R$ 240,00 (Id. 

13223949), totalizando R$ 2.837,66, e considerando que não houve 

impugnação específica pela ré quanto ao valor pago aos segurados, este 

se tornou incontroverso. Quanto ao pedido do réu de devolução do 

salvado, vê-se que a parte autora/seguradora possui o direito de receber 

o salvado por força de cláusula contratual, fato que não se estende à 

Energisa/ré. Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Ação de 

Indenização por Itaú Seguros de Auto e Residência S/A em desfavor de 

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, condenando esta ao 

pagamento de R$ 2.837,66 (dois mil oitocentos e trinta e sete reais e 

sessenta e seis centavos), que deverá ser corrigido pelo INPC, 

acrescidos de juros de 1% ao mês, ambos da data do efetivo desembolso. 

Condeno a requerida ao pagamento integral das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 2º c/c § 8º, do 

Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se o processo com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011620-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADIVALDO GARCIA RESENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419-O (ADVOGADO(A))

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Adivaldo Garcia de Resende ajuizou Ação de Indenização por 

Danos Morais em desfavor de Energisa Mato Grosso S.A, ambos 

devidamente qualificados, alegando ser usuário dos serviços prestados 

pela ré, e que em razão de enfrentar dificuldade financeira, atrasou o 

pagamento das faturas referentes aos meses 12/2017 e 01/2018, e teve o 

serviço suspenso sem o recebimento de prévia notificação, e após o 

pagamento, a ré demorou mais de 48 horas para restabelecer o serviço, o 

que motivou a perda de alimentos. Requer a procedência da demanda para 

que a ré seja condenada a indenizar o autor os danos morais sofridos, no 

valor R$ 10.000,00 (dez mil); ao pagamento de danos materiais no valor de 

R$ 250,00, além do pagamento das custas e honorários advocatícios. A ré 

apresenta contestação (Id. 14453872), alegando que a notificação do 

débito constava na fatura do mês 01/2018 e que o autor estaria sujeito a 
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suspensão do serviço; que o pagamento foi realizado após a interrupção; 

que não praticou qualquer ilícito, consequentemente não há dever de 

indenizar. Requer a improcedência do pedido. Réplica no arquivo de Id. 

19202757. Intimadas as partes a especificarem as provas (Id. 22875282), 

apenas a ré se manifestou (Id. 24755744). É o relatório. Decido. Em razão 

do desinteresse das partes na produção de outras provas, consoante os 

princípios da economia e celeridade processual, impõe-se o julgamento do 

feito, nos termos do art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. O 

caso deve ser analisado à luz do código consumerista, que prestigia a 

teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para 

a caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, 

ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva 

ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 da Lei nº 

8.078/90: “Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e 

riscos. 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o 

consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as 

circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; 

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a 

época em que foi fornecido.” Assim, a isenção de indenizar somente 

ocorrerá se o fornecedor, de produtos ou de serviços, provar que não 

colocou o produto no mercado (art. 12, § 3º, I), ou que mesmo tendo 

colocado o produto no mercado ou fornecido o serviço, não existe o 

defeito apontado (art. 12, § 3º, II e 14, § 3º, I), ou ainda, que o dano 

decorrente se deu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 12, § 

3º, III e 14, § 3º, II). A resolução 414/2010 da ANEEL dispõe: “Art. 173. 

Para a notificação de suspensão do fornecimento à unidade consumidora, 

prevista na seção III deste Capítulo, a distribuidora deve observar as 

seguintes condições: I – a notificação seja escrita, específica e com 

entrega comprovada ou, alternativamente, impressa em destaque na 

própria fatura, com antecedência mínima de: I – a notificação seja escrita, 

específica e com entrega comprovada ou, alternativamente, impressa em 

destaque na fatura, com antecedência mínima de: (Redação dada pela 

REN ANEEL 479, de 03.04.2012) a) 3 (três) dias, por razões de ordem 

técnica ou de segurança; ou b) 15 (quinze) dias, nos casos de 

inadimplemento. (Negritei). Não obstante a alegação da ré de que a 

notificação do débito constava na fatura do mês 01/2018, vê-se que ela 

está em letras miúdas, quase ilegíveis (Id. 14453882), ainda mais que o 

autor, na época dos fatos, contava com quase 74 anos de idade, sendo 

presumível a sua dificuldade de leitura, além disso, a 

entrega/apresentação da referida fatura com o suposto aviso se deu em 

05/01/2018 e o corte ocorreu em 16/01/2018 (Id. 14453888), antes do 

prazo de quinze dias, ou seja, a ré não cumpriu os requisitos. Quanto à 

demora no restabelecimento do serviço, a resolução 414/2010 da ANEEL 

também dispõe que: “Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o 

fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente: I – 24 

(vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora 

localizada em área urbana; II – 48 (quarenta e oito) horas, para religação 

normal de unidade consumidora localizada em área rural; III – 4 (quatro) 

horas, para religação de urgência de unidade consumidora localizada em 

área urbana; e IV – 8 (oito) horas, para religação de urgência de unidade 

consumidora localizada em área rural”. (Negritei). O autor efetuou o 

pagamento da fatura do mês 12/2017 em 17/01/2018 às 12h14m (Id. 

12981429) e a do mês 01/2018 em 18/01/2018 às 10h20m (Id. 12981426), 

a requerida efetuou a religação somente em 20/01/2018 às 9h46m (Id. 

14453888), ou seja, mais uma vez falhou na prestação do serviço. Assim, 

está configurada a lesão aos direitos da personalidade da parte autora, 

tendo em vista que o corte de energia elétrica sem prévia notificação e 

demora na religação acarretam danos à seara imaterial. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO - DIREITO DO CONSUMIDOR - SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO 

DO CORTE - PAGAMENTO DA FATURA QUE SE ENCONTRAVA EM 

ABERTO - DEMORA INJUSTIFICADA PARA O RESTABELECIMENTO DO 

SERVIÇO ESSENCIAL - INOBSERVÂNCIA DO PRAZO ESTABELECIDO 

PELA ANEEL - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA QUE MERECE REFORMA. Alegação autoral de 

interrupção do fornecimento de serviço essencial, não precedida de 

notificação, além da demora injustificada do restabelecimento do serviço, a 

despeito do pagamento da fatura que se encontrava em aberto. A 

concessionária não demonstrou ter notificado previamente a consumidora 

sobre a possibilidade de suspensão do serviço. Ademais, não comprovou 

que o restabelecimento do serviço essencial para a unidade consumidora 

ocorreu dentro do prazo estabelecido pela ANEEL. Demora injustificada e 

sem observância ao art. 174 da Resolução nº 440/2010 da ANEEL, que 

determina, na hipótese, o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para 

restabelecimento do serviço. Aplicação, por analogia, do entendimento 

consolidado no verbete sumular nº 192 desta Corte de Justiça. Falha na 

prestação do serviço. Dano moral configurado. Sentença de 

improcedência que merece reforma. Provimento ao recurso”. (TJRJ, AP 

0013191-78.2017.8.19.0207, Décima Sétima Câmara Cível, Des (a). Edson 

Aguiar de Vasconcelos, Julgamento: 14/08/2019). Negritei. O quantum 

indenizatório, neste caso, deve atentar aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, quantificado segundo os critérios da efetiva reparação 

do sofrimento, observando-se a teoria do desestímulo e capacidade 

econômica, bem como evitando o enriquecimento ilícito da parte 

vencedora. Atenta a esses parâmetros, fixo o dano moral no valor de R$ 

8.000,00 (oito mil reais). Por outro lado, apesar de o autor alegar que 

sofreu prejuízo de ordem material, o mesmo não restou comprovado (art. 

373, I, CPC), razão pela qual não será atendido. Posto isso, com 

fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMETE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial por 

Adivaldo Garcia de Resende em desfavor de Energisa Mato Grosso S.A, 

para condenar a ré a indenizar os danos morais causados na parte 

autora, que fixo no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido 

pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Condeno a parte ré ao 

pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, este que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), 

com fundamento no artigo 85, § 2º c/c § 2º, do NCPC. Transitada em 

julgado, arquive-se o processo, após as baixas e anotações pertinentes. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010068-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ademar Coelho da Silva OAB - MT14948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010068-90.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO NETO EXECUTADO: AGUAS CUIABÁ 

S/A Vistos. Diante do cumprimento voluntário da sentença e da 

concordância com o valor depositado, expeça-se alvará em favor da parte 

autora para levantamento de toda a quantia depositada nos autos. No 

mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas processuais pela 

requerida. Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028147-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL CORREA DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT12893-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1028147-83.2018 Visto. Daniel Correia de Souza, qualificado nos 

autos, ajuíza Ação de Indenização por Dano Moral e Material em desfavor 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071822/4/2020 Página 302 de 758



de Banco Santander(Brasil) S.A., igualmente qualificado, alegando que é 

credor de depósito junto ao requerido Banco Real (atual Banco 

Santander), no valor de R$ 462,45 (quatrocentos e sessenta e dois reais 

e quarenta e cinco centavos), afirmando que depósito foi realizado pela 

financeira Banco BMG, identificado como documento de crédito - DOC 

Recibo do Remetente, Nº 219320240, Banco 356, Agência 377 Conta 

destinatária 670281-5. Narra que o valor foi levantado por uma pessoa 

estranha à relação jurídica, que se identificou com o nome do autor, ou 

seja, pessoa não autorizada. No mérito, requer o reconhecimento de falha 

na prestação do serviço do requerido, com a restituição do valor de R$ 

462,45 a título de dano materiais, e a condenação da parte ré ao 

pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além 

das custas processuais e honorários advocatícios. Instruiu a inicial com 

os documentos de ids. 14988058 a 14988017. Em resposta o requerido 

apresenta contestação através do id. 16632803, aduzindo sobre 

inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ, vez que o art. 14, §3º, inciso II do 

CDC exclui a responsabilidade do fornecer quando a culpa é exclusiva da 

vítima ou de terceiros. Defende que não há que se falar em 

responsabilidade civil do requerido, tendo em vista que o dano causado 

decorreu exclusivamente da conduta do estelionatário, não tendo 

concorrido o banco de maneira alguma, uma vez que não tinha condições 

de saber que se tratava de estelionatário, fazendo-se passar pelo 

requerente, ressaltando ainda que os aposentados não tomam o dever de 

cuidado com os seus documentos, dados pessoais e senhas. Afirma que 

não praticou qualquer conduta indevida, capaz de gerar indenização por 

danos materiais e morais, requerendo a improcedência dos pedidos e, em 

pedido alternativo, seja o dano moral arbitrado com razoabilidade. Junta 

documentos através dos ids. 16632804 a 16632811. Réplica a 

contestação através do id. 16672475. As partes foram intimadas a 

especificarem as provas a produzir (id. 22925215), decorrendo o prazo 

sem a manifestação das partes, conforme certificado através do id. 

31269607. É o relatório. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por 

Dano Moral e Material promovida por Daniel Correia de Souza em desfavor 

de Banco Santander(Brasil) S.A., em razão de não existir necessidade de 

produção de outras provas, consoante os princípios da economia e 

celeridade processual, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Ressalte-se 

que, no caso em análise, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, 

por se tratar de relação de consumo, na qual o autor é destinatário final 

dos serviços bancários prestados de forma habitual e continua, a 

responsabilidade da instituição financeira deve ser reconhecida como 

objetiva, nos termos do artigo 14, caput, do CDC. A sua responsabilidade 

só poderia ser excluída no caso de culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro. Verifica-se que o pretende a condenação do requerido no 

pagamento de indenização por danos materiais, equivalente a R$ 462,45, 

aduzindo que tal valor foi sacado de sua conta indevidamente, por pessoa 

estranha, além da condenação por danos morais. Por sua vez, o banco se 

defende alegando que não deve ser responsabilizada por fraude 

praticada por terceiro, sustentando que no presente caso incide a culpa 

exclusiva do consumidor, art. 14, §3º, inciso II do CDC, afastando sua 

responsabilidade, e que nenhuma responsabilidade pelo saque pode 

ser-lhe imputada, não havendo obrigação de indenizar. A controvérsia dos 

autos cinge-se em verificar a responsabilidade da instituição bancária pelo 

saque indevido na conta do autor, sem o seu conhecimento. O autor, nega 

a autoria do saque pedindo a restituição do valor, considerando a inversão 

do ônus da prova, o banco não apresentou, através dos documentos que 

comprovem fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, art. 

373, II do CPC. Ainda que o saque seja proveniente de delito praticado por 

terceiros, a instituição financeira, em razão do risco inerente à atividade 

que exerce, deve ser responsabilizada pelos danos causados ao 

consumidor, sendo este o entendimento do STJ, conforme súmula 479, 

vejamos: “Súmula 479 – STJ. As instituições financeiras respondem 

objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e 

delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 

Assim, havendo a realização de saque indevido na conta do autor, mesmo 

em razão de fraude cometida por terceiro, não incide a excludente da 

imputação objetiva prevista no artigo 14, § 3º do CDC, configurando o 

defeito na prestação do serviço. Nesse sentido: “Contrato bancário – 

Ação de inexigibilidade de débitos c.c. reparação de danos materiais e 

morais – Responsabilidade civil – Princípio da adstrição – Impugnação de 

empréstimos – Ônus não desincumbido da instituição financeira de 

comprovar as regularidades das contratações – Tese estéril lastreada em 

excludente de responsabilidade – Fortuito interno (STJ 479) – Declaração 

de inexistência dos contratos, com determinação para restituição das 

quantias das parcelas já debitadas, e os encargos daí decorrentes – 

Danos materiais e morais configurados – Recurso da autora provido em 

parte, e do réu não provido.” (TJSP; Apelação Cível 

1022013-77.2017.8.26.0196; Relator (a): Gil Coelho; Órgão Julgador: 11ª 

Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 1ª Vara Cível; Data do 

Julgamento: 15/04/2020; Data de Registro: 15/04/2020) “APELAÇÃO – 

"AÇÃO DE REPARAÇÃO c.c. REPETIÇÃO DE INDÉBITO" – Contrato 

bancário – Conta corrente – Movimentações de saque não reconhecidas 

pela autora – Fraude comprovada – Dano material configurado – Sentença 

de procedência – Preliminar de prescrição afastada – Instituição financeira 

que responde por fortuito interno – Aplicação do CDC – Inversão do ônus 

da prova – Devolução dos valores de forma simples – Sentença 

parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJSP; 

Apelação Cível 1007488-48.2016.8.26.0577; Relator (a): Ana Catarina 

Strauch; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José 

dos Campos - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/04/2020; Data de 

Registro: 16/04/2020) Assim, à luz da teoria do risco da atividade cabe ao 

banco, arcar com a insegurança do sistema que coloca à disposição dos 

consumidores, eis que dele aufere lucro, sendo objetivamente 

responsável pelos danos decorrentes da má prestação de serviço. Nesse 

passo, o banco requerido deve ser compelido a devolver ao autor, a título 

de danos materiais, a importância equivalente ao valor do saque indevido, 

ou seja, R$ 462,45, acrescido de juros e correção monetária. Com relação 

ao dano moral, deve-se entender que na hipótese dos autos restou 

configurado, de modo inegável, a existência de falha na prestação de 

serviço por parte do réu, razão pela qual impõe-se o dever de indenizar. 

No concernente ao valor da indenização, é certo que este deve ser 

estipulado para ressarcir a vítima pelo abalo sofrido (função satisfativa) e 

punir o agressor de forma a não encorajar novas práticas lesivas (função 

pedagógica), verificando-se como razoável a fixação da quantia de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) como indenização ao dano moral sofrido pela 

parte autora. Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código 

de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados 

na Ação de Indenização por Dano Moral e Material promovida por Daniel 

Correia de Souza em desfavor de Banco Santander(Brasil) S.A., para 

determinar que este devolva ao autor o valor de R$ 462,45 (quatrocentos 

e sessenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), corrigidos 

monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

ambos a contar do evento danoso. Condeno o requerido a indenizar os 

danos morais causados ao autor, que fixo no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), a serem corrigidos pelo INPC desde o arbitramento (data da 

sentença) (Súmula 362 – STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a partir da 

citação. Em razão de ter a parte autora decaído de parte mínima do pedido, 

condeno a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 20% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º c/c parágrafo único do 

artigo 86, todos do NCPC. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, 

após as baixas e anotações pertinentes. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007457-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILA ROSA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILMARA MATOS DOS SANTOS ARAUJO DE JESUS OAB - MT10702/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1007457-96.2019 Vistos. Lucila Rosa de Souza Santos ajuíza Ação 

Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c. Obrigação de Fazer 

c/c Indenização por Danos Morais em desfavor de Banco Pan S.A., ambos 

qualificados nos autos, alegando que o requerido efetua descontos de 

“cartão de crédito” em sua folha de pagamento, todavia, assevera que 

desconhece a contratação junto ao mesmo e que não autorizou qualquer 

desconto relacionando a cartão de crédito, ressalta ainda que não 
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recebeu qualquer cartão de crédito do requerido. No mérito, roga pela 

procedência dos pedidos para que seja declarada a inexistência de dívida 

de cartão de crédito, e que a parte ré seja condenada a devolver em 

dobro os descontos realizados em sua folha de pagamento, além da 

condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de dano moral, e nas 

verbas de sucumbência, alternativamente na remota hipótese de 

comprovação do cartão de crédito consignado (RMC) via apresentação de 

contrato devidamente assinada pela parte autora, seja realizada a 

readequação/conversão do “empréstimo” via cartão de crédito consignado 

(RMC) para empréstimo consignado, sendo os valores já pagos a título de 

RMC utilizados para amortizar o saldo devedor, o qual deverá ser feito 

com base no valor liberado (negociado) à autora, desprezando-se o saldo 

devedor atual, ou seja, não deverá ser considerado para o cálculo o valor 

acrescido de juros e encargos. Instruiu a inicial com documentos de ids. 

18174229 a 18174611. Em resposta o réu apresenta contestação (id. 

20632003), levantando prejudicial de mérito de prescrição, ao argumento 

de que o contrato foi firmado pela autora em 2006, todavia, ajuizou a 

demanda em 2019, estando superado o prazo de três anos. No mérito, 

defende a legalidade da contratação pela parte autora, sendo a operação 

é válida, não havendo falar em ato ilícito, consequentemente dever de 

indenizar. Refuto o pedido de inversão do ônus da prova e de repetição do 

indébito, requerendo o acolhimento da prejudicial de mérito ou a 

improcedência dos pedidos autorais. Junta documentos através dos ids. 

20632004 a 20632005. Réplica a contestação através do arquivo de id. 

20734012. Instadas as partes a especificarem as provas (id. 23348227), o 

requerido requereu o julgamento antecipado da lide (ids. 25076973) e a 

parte autora quedou-se inerte, conforme certidão de id. 29362503. É o 

relatório. Decido. Em razão de não existir necessidade de produção de 

outras provas, consoante os princípios da economia e celeridade 

processual, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 

355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Registre-se que o 

julgamento antecipado da lide, in casu, não representa cerceamento de 

defesa ou violação ao princípio do contraditório, ademais há nos autos 

elementos de convicção suficientes para que a sentença seja proferida, 

evitando-se que a causa tenha seu desfecho protraído. A respeito do 

tema, o Superior Tribunal de Justiça orienta-nos: “Nos termos do art. 330, I, 

do CPC, é possível ao magistrado conhecer diretamente do pedido, 

proferindo sentença, quando a questão de mérito for unicamente de 

direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir 

prova em audiência.” (EDcl no REsp 815.567/RS, Rel. Ministro Rogerio 

Schietti Cru). No que tange à alegação de prescrição, sabe-se que o termo 

a quo inicia-se apenas com o conhecimento da violação do direito, e a 

partir de então se passa a ter a possibilidade de ação (art. 189, CC/02), e 

a autora alega que os descontos iniciaram em 2016. Em razão de estar 

caracterizada a típica relação de consumo, com a incidência do 

regramento do Código do Consumidor, a prescrição se opera nos termos 

do art. 27 do CDC, que regula o prazo de cinco anos, e não pelo artigo 

206, do Código Civil, conforme pretende a parte requerida, eis que a 

autora enquadra-se na definição legal de consumidora (art. 2º) e a ré 

apresenta-se na qualidade de fornecedora de serviços (art. 3º), assim, 

rejeito a prejudicial de mérito. A autora pleiteia a declaração de inexistência 

de débito, bem como a restituição em dobro do que foi indevidamente 

descontado de sua folha de pagamento, além de indenização por danos 

morais, já que não reconhece a relação jurídica da qual adveio dos 

descontos. Faz-se necessário elucidar que o caso em análise versa 

sobre relação de consumo, pois se enquadra no conceito de consumidor e 

fornecedor, expressamente definido nos artigos 2º e 3º do CDC. Portanto, 

a presente relação deve ser regida pelas normas do Código de Defesa do 

Consumidor, que tem por objetivo preservar o equilíbrio e 

proporcionalidade das relações obrigacionais e/ou contratuais entre 

fornecedor/consumidor. Ademais a relação de consumo é aplicável as 

instituição bancárias, nos moldes da Súmula 297 – STJ que estabelece 

que “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 

financeiras”. Assim, trata-se de relação consumerista, decorrendo daí a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, por equiparação, incidindo, 

portanto, o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o 

qual constitui exceção à regra prevista no artigo 373, do Novo Código de 

Processo Civil, com o propósito de facilitar ao consumidor a defesa dos 

seus direitos em juízo. Assim prevalece a favor do consumidor a 

presunção de veracidade e, incumbe ao fornecedor desfazê-la por meio 

de produção de prova. Cumpre apontar, que frente ao não 

reconhecimento do débito, cabe ao banco demonstrar se houve a 

celebração do contrato que deu origem aos descontos na folha de 

pagamento da autora, a fim de resolver a controvérsia, elidindo a sua 

responsabilidade, já que meios de prova estão à sua disposição, pois só 

assim comprovaria a utilização do serviço pelo consumidor, entretanto se 

limitou a apresentar os extratos da fatura do cartão de crédito (id. 

20632004 e 20632005) do suposto débito da autora, contudo tal 

documento não é hábil a confirmar suas alegações, vez que produzido 

unilateralmente unilateral, conforme dispõe o artigo 14, § 3°, incisos I e II, 

do CDC. “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro.” Além disso, o réu não 

apresentou documento comprovando a autorização da parte autora para 

desconto em folha e nem o contrato de cartão de crédito. Desse modo, 

cabia ao banco requerido a comprovação da existência de relação jurídica 

entre as partes e da prestação de serviços a autora, nos termos do artigo 

373, II, CPC, o que não foi feito, mesmo porque, a parte ré, ao ser intimada 

a especificar as provas para elucidação dos fatos, informa o seu 

desinteresse pela produção de provas, postulando pelo julgamento 

antecipado (id. 25076973). Quanto ao pedido de repetição do indébito, a 

parte requerente faz jus ao recebimento em dobro daquilo que foi pago e 

cobrado indevidamente em decorrência do contrato de cartão, não 

solicitado, conforme determina a inteligência do parágrafo único do Art. 42 

do CDC que diz: “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito da 

repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, 

acrescidos de correção monetária e juros legais, salvo em hipótese de 

engano justificável”. Nesse ponto, vê-se pelo documento de id. 18174611 

que realmente o requerido efetuou vários descontos de parcelas de 

cartão de crédito, ora questionado, todavia, sua exata apuração deverá 

ser realizada em sede de liquidação de sentença. Assim, verificada a 

falha na prestação do serviço, em razão dos descontos indevidos na 

folha de pagamento da autora, o que se afigura ilícito, deve a instituição 

financeira ser responsabilizada pela conduta abusiva na qual assumiu o 

risco de causar lesão à requerente, mesmo de ordem extrapatrimonial, 

ensejando a obrigação de indenizar. Por amor ao debate, ressalta-se que 

não pode ser considerado mero aborrecimento a situação fática ocorrida 

em razão da postura abusiva e desrespeitosa do banco requerido, vez 

que descontou da folha de pagamento da autora valores indevidos, 

ressalta-se que os valores recebidos possuem natureza alimentar, 

extrapolando os limites da sua atuação. Assim, a responsabilidade da 

instituição bancária pela ilicitude é caracterizada como objetiva, ainda que 

por equiparação, justificando-se a imposição de indenização por dano 

moral in re ipsa. Nesse sentido: “APELAÇÃO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO – 

Pretensão de reforma do capítulo da r.sentença que julgou procedente 

pedido de devolução em dobro (CDC, art.42, par.único) – Cabimento [...] 

Descontos indevidos na folha de pagamento que geram sofrimento e 

estado de angústia, aptos a caracterizar o reclamado dano moral, passível 

de indenização – Montante indenizatório mantido em R$7.000,00 – 

RECURSO DESPROVIDO NESTA PARTE. (TJSP; Apelação Cível 

1009613-08.2016.8.26.0506; Relator (a): Ana de Lourdes Coutinho Silva 

da Fonseca; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de 

Ribeirão Preto - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/04/2020; Data de 

Registro: 15/04/2020) negritei. “AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO 

AFASTADA. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS DE BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO 

CONTRATADOS. CONTRATO Nº 546933770 CANCELADO PELA RÉ, QUE 

NÃO PROVOU TER DEVOLVIDO O VALOR CORRESPONDENTE. AÇÃO 

PROCEDENTE EM TAL PONTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE 

DESINCUMBIU DE COMPROVAR A LIBERAÇÃO DOS CRÉDITOS PARA O 

AUTOR, RELATIVAMENTE AOS CONTRATOS NºS. 546053846 E 

556009429. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES 

CORRESPONDENTES, SE HOUVE O CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE DO 

AUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ORA 

REDUZIDO PARA R$ 5.000,00. DECAIMENTO RECÍPROCO DAS PARTES. - 

RECURSO PROVIDO EM PARTE.” (TJSP; Apelação Cível 

1061575-59.2018.8.26.0002; Relator (a): Edgard Rosa; Órgão Julgador: 

22ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 7ª Vara 

Cível; Data do Julgamento: 09/04/2020; Data de Registro: 15/04/2020) 
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negritei Compete ao julgador estipular equitativamente o valor da 

indenização por dano moral, segundo o seu prudente arbítrio, analisando 

as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse passo, verifica-se como 

razoável a fixação da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como 

indenização ao dano moral sofrido pela parte autora. Posto isso, com 

fulcro no art. 487, I, do NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulado na Ação Declaratória de Inexistência de Relação 

Jurídica c.c. Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais por 

Lucila Rosa de Souza Santos em desfavor de Banco Pan S.A., para: 1. 

Declarar a inexistência de dívida via cartão de crédito; condeno o réu a 

devolver em dobro todos os valores debitados dos proventos da parte 

autora, devidamente comprovados em liquidação da sentença, devendo 

ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, 

ambos a partir de cada desembolso. 2. Condeno a parte ré, ainda, a 

indenizar os danos morais causados à autora, que fixo no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a serem corrigidos pelo INPC desde o 

arbitramento (data da sentença) (Súmula 362 – STJ), mais juros legais de 

1% ao mês, a partir da citação. Em razão de ter a parte autora decaído de 

parte mínima do pedido, condeno o réu ao pagamento das custas e 

despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (dez 

por cento) sobre o valor do débito atualizado, com fundamento no artigo 

85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 

arquive-se o processo, após as baixas e anotações pertinentes. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro 

Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043358-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR CORREIA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se tempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040383-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA VARGAS ZATA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se intempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1040173-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se tempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038766-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS DE OLIVEIRA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se intempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039137-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA OTILIA SARUBBI (AUTOR(A))

SERUC SARUBBI VALDEZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que as manifestações das partes, quanto ao 

laudo pericial, encontram-se tempestivas. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1040187-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIR EDUARDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se tempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1024676-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCENAL MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO OAB - MT5776-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUDION SISTEMAS ACUSTICOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, NO 

PRAZO LEGAL, informar nos autos qual endereço deverá ser inserido no 

mandado de citação, uma vez que, o endereço constante nos autos já 

fora utilizado no mandado outrora expedido com certidão negativa do 

oficial de justiça id 17370393.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043637-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELRY BENEDITO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se intempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042555-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSUELBES CATIA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se intempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039508-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO BRYAN SOUZA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a intimação da 

parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da referida defesa, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044854-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA ALVES CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se intempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039135-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEY RODRIGUES DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se intempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046477-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL COMPER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))
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Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerida, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se tempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerente manifestou intempestivamente acerca do laudo pericial. 

Desta forma, impulsiono o feito para proceder a intimação da parte 

Requerente, para, querendo, impugnar os termos da referida defesa, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 963088 Nr: 6112-54.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRMA, SIMONE MORENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA SOUZA - OAB:19.118/MT, 

DANIELA PAES DE BARROS - OAB:8.635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE 

OLIVEIRA PAES - OAB:OAB/MT -1887, JACKSON FRANCISCO COLETA 

COUTINHO - OAB:9172-B, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6.197/MT, 

JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:OAB/MT 12.009

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

procedo a republicação da decisão de fls.253, uma vez que a decisão não 

foi publicada para o patrono correto da requerida UNIMED FEDERAÇÃO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, assim faço o cadastro dos patronos da 

requerida e encaminho a republicação para intimar a requerida nos termos 

da decisão abaixo transcrita:"Vistos, etc.DEFIRO o pedido de devolução 

do prazo para apresentação de memoriais para o requerido UNIMED 

FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, visto que foram 

concedidos o prazo sucessivo de 15 (quinze) dias para apresentação, 

primeiramente da parte autora e depois do réu no dia 08/08/2018, sendo 

que a parte autora retirou a carga dia 13/08/2018, devolvendo somente em 

10/09/2018, de forma a cercear o acesso do requerido aos 

autos.Intime-se.Decorrido o prazo, voltem-me conclusos.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se."

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016831-05.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS SCHIMITANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1016831-05.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por MARCOS SCHIMITANA, em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Designo a 

audiência de tentativa de conciliação, para o dia 27/08/2020, às 08:00 

horas a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite 

e intime-se a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias para comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do 

artigo 334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016885-68.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS FERNANDA DA COSTA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1016885-68.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, ajuizada por SAMUEL BARBOSA OLIVEIRA representado por sua 

genitora THAIS FERNANDA DA COSTA BARBOSA, em desfavor de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Considerando a recusa injustificada do 

requerimento administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o 

interesse de agir da parte autora ante a resistência à pretensão 

administrativa, devidamente comprovado, conforme ata notarial e demais 

documentos acostados, recebo a presente inicial. Designo a audiência de 

tentativa de conciliação, para o dia 28/08/2020, às 10:30 horas a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se 

a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para 

comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 

334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). Ainda, intime-se o autor para juntar aos autos 

no prazo de 15 (quinze) dias a cópia do B.O legível. A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016707-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA DE SOUZA MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1016707-22.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Despesas Médicas Suplementares - 

DPVAT - DAMS, ajuizada por MARILZA DE SOUZA MORAES, em desfavor 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Considerando a recusa injustificada do 

requerimento administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o 

interesse de agir da parte autora ante a resistência à pretensão 

administrativa, devidamente comprovado, conforme ata notarial e demais 
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documentos acostados, recebo a presente inicial. Designo a audiência de 

tentativa de conciliação, para o dia 27/08/2020, às 12:45 horas a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se 

a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para 

comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 

334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). Ainda, proceda sra. Gestora a associação do 

processos . A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016745-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELEOCLOVISON DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1016745-34.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por ELEOCLOVISON DOS SANTOS, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. 

Considerando a recusa injustificada do requerimento administrativo pela 

parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da parte autora ante a 

resistência à pretensão administrativa, devidamente comprovado, 

conforme ata notarial e demais documentos acostados, recebo a presente 

inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

27/08/2020, às 13:30 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Ainda, intime-se o autor 

para juntar aos autos no prazo de 15 (quinze) dias a cópia do sB.O legível. 

A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016736-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR BAGATIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1016736-72.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por JOSIMAR BAGATIN, em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Designo a 

audiência de tentativa de conciliação, para o dia 27/08/2020, às 13:15 

horas a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite 

e intime-se a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias para comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do 

artigo 334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016711-59.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIONIZIO FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1016711-59.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por DIONIZIO FERREIRA DA SILVA, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. 

Considerando a recusa injustificada do requerimento administrativo pela 

parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da parte autora ante a 

resistência à pretensão administrativa, devidamente comprovado, 

conforme ata notarial e demais documentos acostados, recebo a presente 

inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

27/08/2020, às 13:00 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 
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formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016748-86.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1016748-86.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por VALMIR ALVES, em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Considerando a 

recusa injustificada do requerimento administrativo pela parte requerida, 

caracteriza-se o interesse de agir da parte autora ante a resistência à 

pretensão administrativa, devidamente comprovado, conforme ata notarial 

e demais documentos acostados, recebo a presente inicial. Designo a 

audiência de tentativa de conciliação, para o dia 27/08/2020, às 13:45 

horas a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite 

e intime-se a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias para comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do 

artigo 334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). Ainda, intime-se o autor para juntar aos autos 

no prazo de 15 (quinze) dias a cópia do B.O legível. A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016821-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN FRANCISCO NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1016821-58.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por JEAN FRANCISCO NUNES, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. 

Considerando a recusa injustificada do requerimento administrativo pela 

parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da parte autora ante a 

resistência à pretensão administrativa, devidamente comprovado, 

conforme ata notarial e demais documentos acostados, recebo a presente 

inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

27/08/2020, às 14:15 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Ainda, intime-se o autor 

para juntar aos autos no prazo de 15 (quinze) dias a cópia do B.O legível. 

A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016890-90.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1016890-90.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por ISRAEL PEREIRA DE OLIVEIRA, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

28/08/2020, às 10:45 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016772-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAMARES THAIS RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1016772-17.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por DAMARES THAIS RODRIGUES DA SILVA, em desfavor de PORTO 
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SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Considerando a recusa injustificada do requerimento 

administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da 

parte autora ante a resistência à pretensão administrativa, devidamente 

comprovado, conforme ata notarial e demais documentos acostados, 

recebo a presente inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 27/08/2020, às 14:00 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Ainda, intime-se o autor 

para juntar aos autos no prazo de 15 (quinze) dias a cópia do B.O legível. 

A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016664-85.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAILZA DA COSTA BARBOSA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIANNE KYULA ALVES OAB - MT27066/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1016664-85.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Condenação em 

Danos Morais ajuizada por Nailza da Costa Barbosa Gomes em desfavor 

de Banco Itaú Consignados S/A, Banco Panamericano S/A e Banco 

Bradesco S/A. É notório que com a criação das varas bancárias e do 

provimento n.º 004/2008/CM, àquelas varas especializadas são as 

competentes para processar e julgar as demandas que envolvem 

interesse bancário, alienação fiduciária, arrendamento mercantil, cartões 

de crédito, cédulas de crédito, consórcio, descontos de duplicatas, 

financiamento, inclusive da casa própria, mútuo, seguro, títulos vinculados 

a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e 

as confissões de divida. Desse modo, de acordo com o provimento nº 

004/2008/CM e tendo em vista que é de competência exclusiva das Varas 

Especializadas em Direito Bancário processar e julgar os feitos relativos a 

causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras 

subordinadas à fiscalização do Banco Central, de natureza bancária, 

declino da competência e determino a redistribuição deste processo para 

uma das Varas Especializadas em Direito Bancário, com as baixas e 

comunicações de estilo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1027618-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINE JACOBS FREIRE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANA DIAS DE CAMPOS OAB - MT9369-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1027618-64.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Cominatória de Obrigação de Fazer ajuizada por Ana 

Caroline Jacobs Freire da Silva em desfavor de Bradesco Saúde S/A. 

Citado, o requerido apresentou contestação conforme ID 17511091. 

Impugnação conforme ID 17864518. O processo se encontra regular, não 

havendo nulidades ou irregularidades a serem sanadas nesta 

oportunidade razão pela qual dou o feito por saneado, remetendo-o à 

instrução. As partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

seus ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito, e fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta do 

requerido, a necessidade, urgência e cobertura para o medicamento 

solicitado, a existência do alegado dano moral, a extensão e o nexo 

causal. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, façam-me os autos conclusos para designação de 

audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037007-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THEREZINHA BORGES CERQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROCHA REINALDO OAB - MT24389-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1037007-73.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Considerando a afetação do Tema nº 1016, que questiona a validade de 

clausula contratual de plano de saúde coletivo, que prevê reajuste por 

faixa etária, havendo nova determinação para suspensão do 

processamento de todos os processos pendentes , individuais ou 

coletivos que versem acerca da questão delimitada que tramitem no 

território nacional, estando esta pendente de julgamento, DETERMINO A 

SUSPENSÃO DOS AUTOS, até o fim da controvérsia. Com a notícia do 

transito em julgado do julgamento pelo STJ, certifique-se e voltem-me 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007886-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE PADUA COPRIVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CAROLINA PESSATTI OAB - MT20706/O (ADVOGADO(A))

MARCELO RICARDO DOS SANTOS OAB - MT14053-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENIUS AT WORK PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBELIA DA SILVA MENEZES OAB - MT23212-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1007886-63.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança c/c Perdas e Danos ajuizada por Antônio 

de Pádua Copriva Filho em desfavor de Genius AT. Work Produções 

Cinematográfica – EPP. Citado, o requerido apresentou contestação 

conforme ID 21164347, suscitando, em sede de preliminar, a inépcia da 

inicial. Impugnação conforme ID 21824402. Passo a sanear o feito. Quanto 

a preliminar de inépcia, verifica-se que a parte autora sustenta que firmou 

contrato temporário com o requerido, retido com o mesmo, informando que 

irá fazer a sua comprovação através de testemunhas, juntando 
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documentação que se monstra suficiente para dar início a demonstração 

do seu direito. A petição inicial válida é um requisito processual de 

validade. Neste sentido a lição de Fredie Didier Jr.: A inépcia, por exemplo, 

pode ser reconhecida a qualquer tempo, mesmo após a contestação, mas 

não implicará indeferimento da petição, e, sim, extinção do processo sem 

análise do mérito. (...) As matérias que dão azo ao indeferimento da 

petição inicial são todas questões que não se submetem à preclusão, 

podendo ser conhecidas a qualquer tempo e grau de jurisdição. Com 

exceção da prescrição, todas são questões de ordem pública. (In Curso 

de Direito Processual Civil,7ª ed., V.I, pág. 376) No caso dos autos, 

inexiste qualquer dos requisitos previsto do paragrafo único do artigo 295 

do CPC desse modo, não há de se falar em inépcia da inicial. Assim 

REJEITO a preliminar. As partes são legítimas e estão devidamente 

representadas por seus ilustres advogados, bem assim, verifico não 

haver irregularidades ou preliminares a serem analisadas, razão pela qual, 

DECLARO saneado o presente feito, remetendo-o à instrução. Fixo como 

ponto controvertido a prestação de serviços pelo autor à requerida, a 

existência de débito, o inadimplemento da obrigação, os valores fixados 

para a prestação dos serviços, a existência de perdas e danos, sua 

extensão e nexo causal. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado 

da lide, especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, façam-me os autos conclusos para designação de 

audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033145-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE SPINOLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT13731-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOC DOS PROFISSIONAIS LIB.UNIV.DO BRASIL-APLUB (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO GUSTAVO HAUSCHILD OAB - RS86745 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1033145-31.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores e 

Danos Morais ajuizada por Marilene Spinola em desfavor de CAPEMI – 

Caixa de Pecúlio dos Militares, tendo o autor, em sua petição inicial, indica 

como parte requerida a CAPEMI – Caixa de Pecúlio dos Militares, 

outrossim, cadastrou no sistema como parte requerida a ASSOC DOS 

PROFISSIONAIS LIB.UNIV.DO BRASIL-APLUB, que foi citada e apresentou 

contestação alegando ilegitimidade. O autor informou que se baseou em 

informações extraídas de noticias da internet de que houve uma fusão 

entre as empresas, não possuindo condições, ante a sua hipossuficiência 

de fornecer maiores dados. Considerando que vigora no presente 

processo a facilitação dos direitos da parte autora, com a inversão do 

ônus da prova, intime-se a parte requerida para manifestar-se acerca da 

alegação da fusão das empresas CAPEMI – Caixa de Pecúlio dos Militares 

e ASSOC DOS PROFISSIONAIS LIB.UNIV.DO BRASIL-APLUB, no prazo de 

15 (quinze) dias, esclarecendo, ainda, se tratam-se de pessoas jurídicas 

distintas. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016797-30.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR DIAS MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1016797-30.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de 

Indébito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Osmar Dias 

Moreira em desfavor de Banco BMG S/A. Dispõe o art. 4º da Lei nº 

1.060/50: “Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, 

mediante simples afirmação na própria petição inicial, de que não está em 

condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, 

sem prejuízo próprio ou de sua família.” A respeito do assunto a Egrégia 

Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, editou normas 

específicas no âmbito estadual sobre a concessão do benefício da justiça 

gratuita, estabelecendo que: “2.14.8.1.2 - Para a concessão de 

assistência judiciária aos necessitados, prevista na Lei n.º1.060/50, 

deverá o magistrado fazer uma averiguação superficial sobre as 

condições financeiras da parte requerente, inclusive, se necessário, com 

consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, 

Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no 

Portal dos Magistrados.” Portanto, ao magistrado cabe analisar o estado 

de carência do requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da 

gratuidade àqueles que realmente não tem condições de arcar com as 

custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio, sendo essa, a 

orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Neste 

caso, o estado de pobreza da parte autora não se enquadra no conceito 

expresso na lei, haja vista que por meio da analise dos autos e em 

consulta aos sistemas disponíveis, não restou demonstrada a 

precariedade da sua situação financeira a ponto de lhe ser impossibilitada 

o acesso à justiça em caso de indeferimento. O STJ manteve decisão do 

juízo a quo em caso análogo, negando os benefícios da justiça gratuita, 

por falta de comprovação de hipossuficiência pelo requerente, vejamos: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO 

ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO 

ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com 

o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de 

presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, 

o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência 

judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas 

razões para crer que o requerente não se encontra no estado de 

miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS 

FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. O suporte 

jurídico que lastreou o acórdão ora hostilizado emergiu da análise de fatos 

e provas produzidas nas instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que 

ensejaram esse entendimento exigiria reapreciação do situação fática, o 

que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do 

Superior Tribunal de Justiça. 4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma 

clara e suficiente a controvérsia apresentada, lançando fundamentação 

jurídica sólida para o desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da 

pretensão do recorrente, o que está longe de significar negativa de 

prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no 

AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Cabe assinalar ainda que a 

declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, 

podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido se houver elementos 

em sentido contrário. Sobre o assunto, já decidiu a corte mato-grossense: 

“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE - DECISÃO MANTIDA. 

O artigo 4º da Lei n. 1060/50 ao dizer que “A parte gozará dos benefícios 

da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial”, não deve ser aplicado de forma absoluta e irrestrita, merecendo 

ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações 

excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. 

Portanto, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é 

seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a 

concessão do benefício.” (TJMT - QUINTA CÂMARA CÍVEL, AGRAVO DE 

INSTRUMENTO Nº 97915/2010 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE 

POCONÉ, Data de Julgamento: 24-11-2010). (destaquei). Dessa forma, 

INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita postulado pelo requerente, pois não 

vislumbro a falta de condições financeiras para arcar com as custas do 

processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento e de sua 

família. Nos termos do art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil, faculto o 
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recolhimento das custas judiciais em até 06 (seis) parcelas fixas, 

recolhidas mediante a emissão de guia com a comprovação nos autos até 

o dia 10 (dez) de cada mês, sob pena de indeferimento da petição inicial 

em razão do inadimplemento. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar o recolhimento da primeira parcela das custas 

judiciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1028316-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DA COSTA ALVES NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO COSTA DOS SANTOS OAB - MT15771-O (ADVOGADO(A))

JOSE MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI OAB - MT15112-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSALINA NUNES DA SILVA SANTOS (REU)

CIRO JOSE DOS SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISANDIR OLIVEIRA DE REZENDE OAB - MT3653/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1028316-70.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Imissão na Posse ajuizada por Ana da Costa Alves 

Nascimento em desfavor de Ciro José dos Santos e Rosalina Nunes da 

Silva Santos O requerido apresentou contestação com pedido de 

reconvenção conforme ID 16395321. Intime-se a parte reconvinte para 

acostar aos autos documentos que comprovem o estado de 

hipossuficiência, tal como os últimos 3 holerites e a declaração de imposto 

de renda, ou recolher as custas devidas, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1012686-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. F. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT9405-O (ADVOGADO(A))

THASSIA FANAIA BATISTA SOUZA OAB - 007.371.891-26 

(REPRESENTANTE)

DIANI DE MORAES OAB - MT12283/O (ADVOGADO(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1012686-37.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais ajuizada por J. 

F. B. representada por Thassia Fanaia Batista Souza em face de UNIMED 

CUIABÁ – Cooperativa de Trabalho Médico. Citada, a parte requerida 

apresentou contestação ID. 21372153, suscitando, em sede de preliminar, 

a inaplicabilidade do código de defesa do consumidor. Impugnação ID. 

24299295. Os autos vieram conclusos. Passo a sanear o feito. 

Inicialmente, com relação à intimação para a parte autora impugnar a 

contestação, verifica-se que na publicação da decisão no DJE constou o 

nome do advogado desconstituído, conforme ID. 20445064, quando este já 

não possuía poderes para representar em juízo em nome da requerente, 

motivo pelo qual declaro a nulidade da intimação realizada por meio do DJE 

n. 10544 e considero tempestiva a impugnação apresentada pela autora 

no ID. 24298879. Pois bem, a Súmula nº 608 do STJ assim dispõe: 

"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de 

saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.", todavia, não 

se observa no presente caso à autogestão e sim uma relação de consumo 

entre as partes. No mais, as partes são legítimas e estão devidamente 

representadas por seus ilustres advogados, bem assim, verifico não 

haver irregularidades ou preliminares a serem analisadas, razão pela qual, 

DECLARO saneado o presente feito, e fixo como ponto controvertido a 

existência de ilegalidade na conduta da parte requerida, a resistência do 

requerido em fornecer o tratamento solicitado, a existência de dano 

passível de indenização, o nexo causal e sua extensão, a má prestação 

de serviço. Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado 

da lide, especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as. Após, dê-se vista dos autos ao digno 

representante do Ministério Público Estadual. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, façam-me os autos conclusos para designação de 

audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso em concreto. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028235-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELINTON DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1028235-58.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Chamo o feito à ordem a fim de retificar a sentença (ID. 25360828). Assim 

sendo, onde se lê: “... a) ao pagamento do valor de R$ 1.350,00 (um mil e 

trezentos reais) conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente parcial da estrutura crânio facial, corrigido monetariamente 

data do sinistro (19/06/2017) até a data do efetivo pagamento (Súmula 

43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) a partir da citação;” Leia-se: “(...) a) ao 

pagamento do valor de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco 

reais) conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente parcial da estrutura crânio facial, corrigido monetariamente 

data do sinistro (19/06/2017) até a data do efetivo pagamento (Súmula 

43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) a partir da citação;” Nos demais termos, 

mantenho a sentença (ID. 25360828). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033203-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1033203-97.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

a respeito dos documentos acostados no Id nº 20087978, nos termos do 

art. 437, § 1º, do Código de Processo Civil, requerendo o que entender de 

direito. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1036530-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GESSICA JANICE GOMES MACHADO GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1036530-84.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Debito c/c Indenização 

por Danos Morais ajuizada por Gessica Janice Gomes Machado Garcia em 

desfavor de Embratel TVSAT Telecomunicações S/A (Claro TV). Sustenta 

a parte autora que foi impedida de realizar compra devido seu nome estar 

inserido nos Órgãos de Proteção ao Crédito, apontado pela parte 

requerida, no valor de R$ 59,90 (cinquenta e nove reais e noventa 

centavos), todavia não reconhece o débito, haja vista que nunca teve uma 

relação de prestação de serviços com estes. Informa que entrou em 

contato com a requerida, porem a mesma manteve-se inerte. Requer o 

julgamento procedente da ação para que seja declarada a inexistência de 

débito entre as partes, retirando o nome da autora do rol dos maus 

pagadores, condenando ao pagamento de indenização por dano moral em 

R$ 10.000,00 (dez mil reais). Pugnou pela concessão de justiça gratuita, 

tutela antecipada e inversão do ônus da prova. Deu à causa o valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais). Despacho inicial conforme ID 11095031. Citada a 

requerida apresentou contestação e documentos conforme ID 12122497, 

pugnando pela declaração de incompetência territorial, uma vez que a 

autora é residente de Lucas do Rio Verde/MT. A parte autora apresentou 

impugnação conforme ID 15525174 Os autos vieram conclusos É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Considerando que a ação trata de relação 

de consumo, e as normas de proteção e defesa do consumidor são de 

ordem pública e interesse social, nos termos do art. 1º, da Lei 8.078 /90, 

sendo a competência do foro do domicílio do consumidor absoluta. Dessa 

forma, ACOLHO a preliminar, e por ser a autora residente na cidade de 

Lucas do Rio Verde/MT, declino da competência para o processamento e 

julgamento da causa, determinando sua remessa para posterior 

distribuição em uma das Varas Cíveis daquela comarca, com as baixas e 

comunicações de estilo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se com 

urgência. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1011533-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEREIRA CARDOSO & CARDOSO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO OAB - MT5705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CESAR RODRIGO NUNES OAB - SP260942 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1011533-32.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Cumpra-se 

conforme determinado na decisão ID 30913236. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito Ofício 

nº 43/2020 Cuiabá, 17 de abril de 2020. A Sua Excelência o Senhor 

Desembargador Sebastião Barbosa Farias DD. Relator do Agravo de 

Instrumento nº 1008383-69/2020 – Capital Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso Cuiabá - MT Assunto: Informações Senhor 

Desembargador Relator, Reportando-me a solicitação de Vossa 

Excelência, informo que se trata de Ação de Despejo por Denúncia Vazia 

ajuizada por Pereira Cardoso Empreendimentos Imobiliários S/A em 

desfavor de AMD Comércio de Roupas Ltda. (Camisaria Colombo). 

Cumpre-me informar que em sede de juízo de retratação a decisão 

atacada foi mantida por seus próprios fundamentos. Igualmente esclareço 

que NÃO foi cumprido o art. 1018, caput e § 2º do Código de Processo 

Civil. Era o que me cumpria informar. Renovo nesta data, protestos de 

consideração e apreço. Atenciosamente, Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1030857-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAXIMIANO GOMES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1030857-76.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Considerando a manifestação da parte autora - ID. 18418224 , intime-se o 

perito Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, com consultório na Rua 24 de 

Outubro, n. 827, Bairro Popular, Galeria Vinte e Quatro de Outubro, sala 

08, Cep.: 78045-470 Telefone: 2127 8022 / 9631 9747, Cuiabá/MT, e e-mail 

robertoazevedo1958@gmail.com,, para que no prazo de 10 (dez) dias, 

complemente, se possível, o laudo apresentado a este juízo, esclarecendo 

conforme pugnado pelo autor. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016929-87.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUTOPORT INDUSTRIA DE TELHAS LTDA EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FRANCISCO FELIX OAB - MT11158-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CX CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1016929-87.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Diante da análise dos documentos anexados ao processo, verifica-se que 

não houve a comprovação do recolhimento das custas/taxas judiciais. 

Desse modo, intime-se a parte autora para recolher e/ou apresentar a guia 

de custas/taxas judicias devidamente paga, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1030739-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEDABIA JOANA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REU)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1030739-03.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Ilegalidade de Cobrança c/c Indenizatória 

por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Repetição de Indébito ajuizada 

por Nebabia Joana de Souza em desfavor de MRV Engenharia e 

Participações S/A e MRV Prime Parque Chapada Diamantina Incorporações 

SPE Ltda. Citados, os requeridos apresentaram contestação conforme ID 

18508328, sustentando, em sede de preliminar, a decadência de eventuais 

vícios construtivos e ilegitimidade passiva da construtora. Impugnação 

conforme ID 18766431. Passo a sanear o feito. No que tange à 

decadência, o Autor recebeu o seu apartamento em 08 de agosto de 2015 

(doc. Id. 11697285), e, em 29 de junho de 2016 houve a primeira noticia de 

vazamento de gás (id. 11697292 - Pág. 1), depois, em 25 de agosto 2016 
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foi a segunda ocorrência, momento em que o engenheiro das Requeridas 

tomou ciência do ocorrido (id. 11697292 - Pág. 1). Consoante estabelece o 

art. 27, do Código de Defesa do Consumidor, prescreve em cinco anos a 

pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do 

serviço, de forma que não configurada a decadência do direito da autora, 

em face da existência de relação de consumo entre as partes. De outro 

lado, constitui obrigação da construtora a entrega da unidade imobiliária 

perfeita e acabada, com todas as funcionalidades a ela inerentes, 

porquanto ocupa a posição de fornecedora na relação jurídica mantida 

com o autor e assume responsabilidade objetiva pelos danos causados ao 

consumidor (art. 14, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor). Não 

há que se falar em ilegitimidade da requerida quanto a cobrança de juros 

de obra, pois a responsabilidade pelo pagamento dos "juros de obra", 

cobrados do consumidor pelo agente financeiro, é da construtora, que deu 

causa ao descumprimento da avença, não se discutindo, na espécie, o 

contrato de financiamento, e sim a reparação por prejuízo experimentado 

pelo consumidor. Com estes fundamentos REJEITAM-SE as preliminares. 

No mais, as partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

seus ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito, e fixo como ponto controvertido a existência dos alegados 

vícios, o prazo para reparo, a reincidência do sinistro, o período em que a 

parte ficou sem o abastecimento de gás, a existência de dano, sua 

extensão e nexo causal. Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento 

antecipado da lide, especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas 

que ainda pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, façam-me os autos conclusos para designação de 

audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso em concreto. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037312-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALILA CORREA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYENE DOS SANTOS CRISTO OAB - MT20933-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONAN JOSE DE FREITAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON CRIVELATTI OAB - MT8887-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1037312-91.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais causados 

por Acidente de Trânsito com Falecimento da Vítima ajuizada por Dalila 

Correa da Cruz Rosário em desfavor de Ronan José de Freitas. Defiro a 

denunciação à lide conforme ID 13595056. Cite-se o denunciado para 

apresentar sua defesa no prazo legal, com as advertências de estilo. Com 

a resposta, intimem-se as partes para apresentarem impugnação à 

contestação. Cumpridas as determinações acima, certifique-se e 

voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006817-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA DA SILVA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FERRAMOSCA NETTO OAB - MT0006409A 

(ADVOGADO(A))

LUCAS RIBEIRO SANTOS OAB - 043.836.771-50 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006817-93.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Indenização por 

Dano Moral ajuizada por Emília da Silva Ribeiro representada por Lucas 

Ribeiro Santos em desfavor de UNIMED Cuiabá – Cooperativa de Trabalho 

Médico. Sustenta a parte autora que é usuária do plano de saúde 

requerido desde a data de 18 de outubro de 2018. Aduz que foi 

diagnosticada com quaro de pielonefrite e consequente quadro de 

diabetes mellitus – cetoacidose diabética e, na data de 13 de fevereiro de 

2019, foi internada com urgência da UTI do Hospital Santa Rosa. 

Acrescenta que a autorização de cobertura pelo plano de saúde foi 

negada, tendo em vista a ausência de cumprimento da carência mínima 

contratual para diárias hospitalares, sendo necessário que o seu filho 

assumisse as despesas médicas. Diante disso requer o julgamento 

procedente da ação a fim de que a requerida seja obrigada a cobrir todas 

as despesas decorrentes do atendimento objeto desta ação a ser 

prestada integralmente, confirmando a liminar, e, ainda o pagamento de 

indenização a título de danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais), além do pagamento dos honorários advocatícios e custas 

processuais. Deu à causa o valor de R$ 20.000,00 (trinta mil reais). 

Decisão inicial conforme ID 18074559, ocasião em que fora deferida a 

tutela de urgência pretendida. Audiência de conciliação conforme termo ID 

19610479, sem êxito. Citado, o requerido apresentou contestação 

conforme ID 20626151. O autor apresentou impugnação à contestação 

conforme ID 21154357. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação Cominatória de Obrigação de 

Fazer c/c Indenização por Dano Moral ajuizada por Emília da Silva Ribeiro 

representada por Lucas Ribeiro Santos em desfavor de UNIMED Cuiabá – 

Cooperativa de Trabalho Médico. Profiro o julgamento antecipado da lide 

(artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de 

outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Pois bem. Conquanto seja lícito a 

empresa prestadora de serviços de saúde estabelecer limites em seus 

contratos, trata-se de relação de consumo, no qual o contrato deve ser 

interpretado de maneira mais favorável ao consumidor e de modo a não 

comprometer sua natureza e finalidade. Aliás, a jurisprudência do STJ é 

firme quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos 

contratos de plano de saúde, de maneira que irrelevante a discussão 

acerca da aplicação ou não das disposições contidas na Lei n. 9.656/98. 

Nesse sentido: "Afigura-se desinfluente a discussão acerca da aplicação 

das disposições contidas na Lei n. 9.656/1998 na hipótese de as 

cláusulas contratuais serem analisadas em conformidade com as 

disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor." (STJ - AgRg 

no AREsp 273.368/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 

21/02/2013, DJe de 22/03/2013). Aliás, cuida-se a questão de matéria 

sumulada: “Súmula 469 do STJ: Aplica-se o Código de Defesa do 

Consumidor aos contratos de plano de saúde.” Por sua vez, verificada a 

urgência do tratamento, não é possível recusar o atendimento. Realça-se 

que a integridade da vida e da saúde é direito fundamental insculpido nos 

artigos 5º e 6º da Constituição Federal e mais, o caso revela a urgência, 

visto que a demora na internação da autora pode agravar o quadro do 

paciente que já é bastante complicado. Extrai-se dos documentos 

acostados à inicial, em especial o laudo médico (ID 18071219) que a 

autora foi admitida na Unidade de Terapia Intensiva na data de 12/02/2019, 

com quadro de Pielonefrite e consequente descompensação do quadro de 

Diabete Mellitus – Cetoacidose Diabética. (...) Encontra-se ainda internada, 

com previsão de alta da Unidade de Terapia Intensiva nas próximas 24 

horas.. Assim, a imprescindibilidade do tratamento médico exige que 

assegure a autora o pronto atendimento médico-hospitalar, se for o caso, 

o que torna ilegítima a recusa da requerida à cobertura dos custos do 

tratamento necessário e indicado pelo médico, visto que a guia de 

solicitação de internação são prova inequívoca do quadro de saúde 

narrado na inicial, o que torna verossimilhante a alegação do requerente e 

da necessidade do tratamento para evitar prejuízos à sua saúde e bem 

estar. Portanto, em que pese ser legal a limitação em contratos de 

assistência médica e hospitalar, o art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/98, que 

dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, prevê 

o atendimento obrigatório nos casos de emergência, vejamos: “Art. 35-C. É 

obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como 

tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões 

irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração do médico 

assistente”. Nesse sentido já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça: 
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“CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. NEGATlVA DE ATENDIMENTO DE 

URGÊNCIA. CONFIGURADO O DANO MORAL. REVISÃO DO VALOR DA 

CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 83/STJ. PRECEDENTES. 1. As instâncias ordinárias 

reconheceram que houve recusa injustificada de cobertura de seguro 

para o atendimento médico de emergência e internação em unidade de 

tratamento intensiva (parto de urgência e internação dos recém-nascidos). 

2. O Superior Tribunal de Justiça orienta que é abusiva a cláusula 

contratual que estabelece o prazo de carência para situações de 

emergência, em que a vida do segurado ou do nascituro encontram-se em 

risco, pois o valor da vida humana se sobrepõe a qualquer outro 

interesse. 3. Mostra-se razoável a fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais) 

para reparação do dano moral pelo ato ilícito reconhecido, consideradas 

as circunstâncias do caso e as condições econômicas das partes. 4. Este 

sodalício Superior altera o valor indenizatório por dano moral apenas nos 

casos em que o valor arbitrado pelo acórdão recorrido se mostrar irrisório 

ou exorbitante, situação que não se faz presente no caso em tela. 5. A 

prestadora de serviço não apresentou argumento novo capaz de 

modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui 

consolidado. Incidência da Súmula 83, do STJ. 6. Agravo regimental não 

provido”. (AgRg no AREsp 570.044/PE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 20/10/2014) Na mesma 

linha: " APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO 

DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DE INTERNAÇÃO PARA 

PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – PROCEDÊNCIA – AGRAVO RETIDO – NÃO 

CONHECIMENTO – PREVALÊNCIA DA LEI Nº 9.656/98 SOBRE O CÓDIGO 

DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DESCOLHIMENTO – NECESSIDADE DE 

CUMPRIMENTO DO PERÍODO DE CARÊNCIA – DESCABIMENTO – 

EMERGÊNCIA DA INTERNAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA 

CONFIGURADA – LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO AS PRIMEIRAS 12 HORAS 

– IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 302 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 

Para conhecimento do agravo retido interposto nos autos, necessário se 

faz o requerimento expresso da parte agravante nas razões de apelação, 

consoante prescreve o § 1°, do artigo 523 do CPC, pena de não 

conhecimento. "Afigura-se desinfluente a discussão acerca da aplicação 

das disposições contidas na Lei n. 9.656/1998 na hipótese de as 

cláusulas contratuais serem analisadas em conformidade com as 

disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor." (AgRg no 

AREsp 273.368/SC) Comprovada a emergência da internação para a 

realização da cirurgia, tendo em vista o estado de saúde apresentado pelo 

autor (com fortes dores abdominais e diagnosticado com Hérnia Umbilical 

Encarcerada), resta afastada a exigência do período de carência, 

mormente se previsto o atendimento de urgência/emergência na cláusula 

objeto do contrato de prestação de serviços médicos, consoante artigo 

35-C da Lei Federal nº 9.656/98. À vista do disposto pela Súmula 302 do 

STJ, descabe alegação no sentido de que nas situações de 

urgência/emergência o período de internação estaria limitado às 12 (doze) 

primeiras horas." (TJMT - Ap, 97614/2014, DESA.MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 11/02/2015, 

Data da publicação no DJE 16/02/2015) Assim, demonstrada a urgência 

e/ou emergência no procedimento, mostra-se totalmente abusiva e ilegal a 

negativa de autorização de cobertura do parto por parte do plano de 

saúde. Já em relação aos danos morais, a jurisprudência do STJ é no 

sentido de que a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de 

saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, a que 

esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano 

moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no 

espírito do beneficiário. Nesse sentido: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. 

PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. 

COMPLICAÇÃO NO PROCESSO GESTACIONAL. PARTO PREMATURO. 

NEGATIVA DE COBERTURA. CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL 

CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIO DA 

RAZOABILIDADE. I. As relações jurídicas entre as operadoras de planos 

de assistência à saúde e os contratantes dos serviços são regidas pela 

Lei 9.656/98 e, subsidiariamente, pelo Código de Defesa do Consumidor. II. 

Não se submete a prazo de carência atendimento de urgência resultante 

de complicação no processo gestacional, consoante prescrevem os 

artigos 12, inciso V, e 35-C, inciso II, da Lei 9.656/98. III. Dentro do sistema 

de saúde suplementar, resoluções possuem papel de mera 

regulamentação, ainda assim dentro dos termos admitidos na Lei 9.656/98. 

IV. Não pode prevalecer norma regulamentar que extermina ou abrevia o 

direito ao atendimento de urgência, derivado da complicação no processo 

gestacional, expressamente contemplado no artigo 35-C, inciso II, da Lei 

9.656/98. V. Traduz dano moral passível de compensação pecuniária a 

angústia e a aflição causadas pela recusa injustificada da operadora do 

plano de assistência à saúde em autorizar a realização de parto de 

caráter emergencial necessário à salvaguarda da vida da genitora e do 

neonato. VI. Ante as peculiaridades do caso concreto, a importância de R$ 

10.000,00 traduz a justa compensação do dano moral e, ao mesmo tempo 

não desborda para o enriquecimento ilícito, guardando estrita observância 

ao princípio da proporcionalidade. VII. Recursos conhecidos e 

desprovidos. (TJ-DF - APC: 20130610118945 , Relator: JAMES EDUARDO 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/04/2015, 4ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 01/06/2015 . Pág.: 239) DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL. DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE 

COBERTURA MÉDICO-HOSPITALAR. PARTO. CARÊNCIA. DESCABIMENTO. 

PORTABILIDADE. DANO MORAL. CONFIGURADO. CRITÉRIOS DE 

FIXAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ocorrendo a portabilidade do plano de 

saúde e verificando-se que foram cumpridos todos os requisitos legais 

previstos no artigo 3º da Resolução Normativa nº 186/2009 da ANS, 

conclui-se que, ocorrendo a migração do plano inicial após mais de dois 

anos de contratação, o que necessariamente engloba o prazo de 300 

(trezentos) dias de carência exigido pela Lei nº 9.656/98, a cobertura de 

parto no novo plano de saúde era possível, sendo abusiva a negativa. 2. 

Patente a responsabilidade do plano de saúde quanto ao dever de 

indenizar, pois a recusa injustificada de cobertura médico-hospitalar gera 

angústia e intranquilidade, frustrando a legítima expectativa da requerente 

quanto à cobertura, além de atentar contra os princípios da dignidade da 

pessoa humana e do direito à saúde. 3. Afixação do valor devido a título 

de indenização por danos morais deve levar em consideração os 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como a extensão 

do dano, de forma a atender ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

desestimular a prática de novas condutas pelo agente causador do dano. 

4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF - APC: 20120111718624 , 

Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/05/2015, 5ª Turma 

Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/05/2015 . Pág.: 262) 

APELAÇÃO - PLANO DE SAÚDE - Recusa de cobertura à intervenção 

cirúrgica em caso de parto emergencial -Autora que corria risco de vida e 

apresentava complicações no processo gestacional - Negativa de 

cobertura injustificável - Danos morais devidos na proporção certa fixados 

em sentença - Majoração descabida - Recurso não provido.(TJ-SP - APL: 

9215437032007826 SP 9215437-03.2007.8.26.0000, Relator: Silvério 

Ribeiro, Data de Julgamento: 16/02/2011, 5ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 01/03/2011) Ao arbitrar a indenização por danos 

morais, deve-se observar a condição pessoal da vítima, a capacidade 

econômica do ofensor, a natureza e a extensão da dor moral ocasionada 

por ato injusto de outrem, a fim de atingir seu objetivo, qual seja, a 

compensação do lesado e a punição do ofensor. Nesse rumo, em atenção 

aos princípios de moderação e da razoabilidade, fixo a condenação da 

requerida no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Deixo de enfrentar os 

demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para 

diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, 

agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do 

art. 5º, LXXVIII. Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na Ação Cominatória de 

Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral ajuizada por Emília da 

Silva Ribeiro representada por Lucas Ribeiro Santos em desfavor de 

UNIMED Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico Condeno a requerida ao 

pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a titulo de danos morais, a ser 

corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, 

acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 

54/STJ). Condeno, ainda, a ré ao pagamento das custas processuais, bem 

como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC. Transitado em julgado, 

não havendo o cumprimento voluntário da condenação, manifeste o autor 

o interesse na execução da sentença, no prazo de 10 (dez) dias. Não 

havendo manifestação, arquivem-se os autos com as baixas e 

comunicações de estilo. Deixo de atender a ordem cronológica de 

processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1043197-52.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Declaratória de Inexistência Parcial de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais ajuizada por Nair Lopes dos Santos em 

desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A. 

Sustenta a parte autora que é proprietária da UC nº 6/1083477-8., e a 

partir do mês de julho de 2018, foi surpreendido com uma fatura de 

consumo, cobrando o valor muito superior ao efetivamente consumido. 

Acrescenta que as faturas anteriores estão adimplidas, todavia, discorda 

dos débitos faturados no mês acima mencionado, informando que a 

cobrança dos valores é indevida. Informa que o fornecimento dos 

serviços foi suspenso. Requer o julgamento procedente do pedido a fim de 

que declarada a inexistência de debito das faturas que ultrapassam a 

média mensal, devolvendo em dobro os valores pagos, condenando a 

requerida ao pagamento por danos morais no importe de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais). Despacho inicial conforme ID 17051303, ocasião em que 

foi deferida em parte a tutela de urgência pleiteada. Audiência de 

conciliação ocorreu conforme termo ID 18733305, sem êxito. Citada, a 

requerida apresentou contestação conforme ID 19325875, sustentando 

ser legitima a cobrança do consumo. Impugnação à Contestação conforme 

ID 20909020. Pela decisão proferida em sede de Agravo de Instrumento, 

foi deferida a consignação dos valores das faturas de energia da autora, 

a serem calculados pelo valor médio dos últimos seis meses anteriores à 

fatura que deu ensejo a reclamação. Intimado para se manifestar acerca 

das consignações, o requerido pugnou pelo julgamento antecipado da lide 

(ID 24988422). Saneado o feito (ID 28677289), as partes foram intimadas 

para manifestarem acerca da necessidade de produção de provas, tendo 

pugnado pelo julgamento antecipado da lide (ID 28739602 e 29036200). 

Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se 

de Ação de Declaratória de Inexistência Parcial de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais ajuizada por Nair Lopes dos Santos em desfavor de 

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A. O artigo 355 do 

Código de Processo Civil e dispõe que: Art. 355. O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; II - o 

réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver 

requerimento de prova, na forma do art. 349 . No caso dos autos, 

observa-se a desnecessidade de outras provas, passando de imediato ao 

julgamento do mérito. Registre-se que a questão, em se tratando de 

relação de consumo, está albergada pelo Código de Defesa do 

Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (artigo 1º da Lei 

8078/90). Neste aspecto, tem o consumidor direitos impostergáveis e, 

dentre estes, destacam-se; a) - a facilitação de defesa de seus direitos 

(inciso VIII, do artigo 6º, do CDC); b) a adequada e eficaz prestação dos 

serviços públicos (inciso X, do artigo 6º, do CDC). Alega a parte autora 

que, é cliente da concessionária requerida pela Unidade Consumidora (UC) 

N° 6/1083477-8, adimplente com todas as suas obrigações, e foi cobrado 

com fatura exorbitante, a partir do mês de julho de 2018, não 

proporcionais ao consumo, chegando a atingir quatro vezes a média 

mensal. Em contestação o requerido afirma que as leituras são licitas, não 

havendo qualquer irregularidade na leitura da fatura. Ora, é sabido que a 

distribuição do ônus da prova é feita segundo os ditames do art. 373 do 

CPC, que assim dispõe: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, 

quanto ao fato constitutivo do seu direito; II - ao réu, quanto à existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor." A respeito 

dessa distribuição, leciona Cândido Rangel Dinamarco: "O princípio do 

interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova pelo modo que está 

no art. 333 do Código de Processo Civil, porque o reconhecimento dos 

fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos demais ao réu; sem prova 

daqueles, a demanda inicial é julgada improcedente e, sem prova dos fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos, provavelmente a defesa do réu 

não obterá sucesso." (in Instituições de Direito Processual Civil; v. III. 2ª 

ed.: Ed. Melhoramentos; São Paulo; 2002; p. 73). Nesse contexto, não 

restando comprovada a ocorrência de fraude, violação no medidor ou 

vazamento no encanamento do imóvel, ônus que incumbe à requerida, nos 

termos do art. 373, II, do CPC, não há como considerar válido e exigível o 

débito lançado que destoa do histórico de serviços, o qual deve assim ser 

declarado, bem como ilegítima a sua cobrança no montante excedente à 

média mensal, uma vez que, conforme histórico acostado junto a inicial, a 

fatura questionada é totalmente desproporcionais às demais 

apresentadas. Nesse sentido: ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL 

(198) Nº 0040199-36.2015.8.11.0041 APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

REVISIONAL DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - FATURA 

ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

CULPA DO CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE - COBRANÇA INDEVIDA - 

DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM ADEQUADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Revela-se indevido o aumento 

substancial dos valores da fatura de energia, acima do consumo médio e 

incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não 

demonstrado pela concessionária a ausência de irregularidade no medidor 

de leitura. Mostra-se razoável a fixação da indenização a título de danos 

morais de forma a melhor atender às peculiaridades do caso, observada a 

capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido. (N.U 

0040199-36.2015.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO 

BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

31/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018) AÇÃO REVISIONAL – ENERGIA 

ELÉTRICA – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA – DÉBITO 

APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – 

IRREGULARIDADES – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO CONSUMO – ÔNUS DA 

CONCESSIONÁRIA – AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO - - SENTENÇA 

REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não há violação ao princípio da 

dialeticidade, uma vez que as razões do recurso atacam os fundamentos 

da sentença. Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, 

ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimentos na unidade 

consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da 

ampla defesa e do contraditório sob a pena de nulidade, sobretudo quando 

geradores de fatura com cobranças excessivas.  (N. U 

0051347-78.2014.8.11.0041, Ap 145613/2017, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 21/02/2018, Publicado no DJE 01/03/2018) Assim sendo, não tendo a 

requerida produzido provas suficientes que comprovassem a regularidade 

da leitura, ou que justificassem o aumento exacerbado do consumo, não 

há como acolher a tese defensiva. No que tange aos danos morais, 

vejamos. Como é sabido, o dever de indenizar pressupõe a confluência de 

três requisitos: a prática de uma conduta antijurídica, comissiva ou 

omissiva, a existência de um dano, bem como o nexo de causalidade entre 

esses dois primeiros elementos. Dispõem os artigos 186 e 927 do Código 

Civil: "Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito.” "Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo." 

Caio Maio da Silva Pereira, em sua obra "Instituições de Direito Civil", v. I, 

Forense, p. 457, ao dissertar sobre os requisitos da responsabilidade civil, 

ensina que: "Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em 

primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange o 

comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem 

necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em 

segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de 

lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de 

natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o 

estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a 

precisar-se que o dano decorre de uma conduta antijurídica, ou, em 

termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao 

direito não teria havido o atentado a bem jurídico." Para que fique 

caracterizado o dano moral é indispensável que o ato apontado como 

ofensivo seja suficiente para, hipoteticamente, adentrar na esfera jurídica 

do homem médio e causar-lhe prejuízo. De modo algum pode o julgador ter 

como referência para averiguar a ocorrência de dano moral, a pessoa 

extremamente melindrosa ou aquela de constituição psíquica 

extremamente tolerante ou insensível. Nesse sentido: 
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"RESPONSABILIDADE CIVIL –DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA - 

SENSIBILIDADE EXACERBADA - INCOMPATÍVEL COM A DO HOMEM 

MEDIANO. Deve ser negada a pretensão indenizatória de danos morais 

quando verificado que o aborrecimento sentido pela parte é mero fruto de 

uma sensibilidade exacerbada (incompatível com os sentimentos do 

homem mediano) e não da concreta ocorrência do dano." (AC nº 

458.018-7. Rel.: Juiz Walter Pinto da Rocha. Nona Câmara Cível. TJMG. 

Julgado em 29.10.2004). O artigo 14 do CPDC, estabelece que a 

responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva e somente não 

responderá pela reparação dos danos causados ao consumidor se provar 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou o fato é exclusivo do 

consumidor ou de terceiro. Nesta senda, plenamente devida a imposição 

de sanção pecuniária à requerida para o fim de, ao menos, abrandar os 

momentos de angústia e frustração suportados indevidamente pelo autor, 

que teve sua energia cortada por conduta ilícita da requerida. Certo o 

dever de indenizar, no que concerne ao quantum, de se observar que a 

indenização deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que 

a reparação venha constituir-se em enriquecimento indevido, com 

manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com 

moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das 

partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela 

jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do 

bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. 

Por esta razão, considerando o valor indevidamente inscrito, fixo a 

condenação do requerido em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Quanto a 

repetição do indébito, observa-se que o autor pagou a fatura contestada, 

visto que seu nome havia sido negativado pelo requerido, o que lhe 

causou mais prejuízos, e ainda assim teve o fornecimento de energia 

suspenso. Dessa forma deve ser procedida a devolução ao autor, em 

dobro, dos valores pagos a maior, a serem apurados em liquidação de 

sentença. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE 

FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 

COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA E PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO 

DE INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata a lide em 

comento de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c 

Repetição de Indébito interposto em face da Eletrobrás, diante cobranças 

decorrente de débitos em aberto das faturas das contas de energia 

elétrica de alguns meses do ano de 2007, 2008 e 2009. Contudo, tal 

cobrança seria indevida posto que a Apelante fora condenada em Ação 

Civil Pública, a qual tramitou neste juízo, a não efetuar a cobrança dos 

meses de janeiro a novembro de 2007, dezembro de 2008 e . 2. Alega a 

Autora/apelada que recebeu um aviso de cobrança decorrente de débitos 

em aberto das faturas das contas de energia elétrica de alguns meses do 

ano de 2008. Contudo, tal cobrança seria indevida posto que a Apelante 

fora condenada em Ação Civil Pública, a qual tramitou neste juízo, a não 

efetuar a cobrança dos meses de dezembro de 2008 e de janeiro a maio 

de 2009. 3. A Autora/apelada junta aos autos documentos comprobatórios 

de que efetuou o pagamento das faturas do período entre dezembro de 

2007 e novembro de 2008 (fls. 11/13) na qual vigorou a aludida liminar e 

que por este motivo tal cobrança seria indevida, autorizando a concessão 

da repetição do indébito e danos morais. 4. Assim, verificado a cobrança e 

o pagamento das faturas inexigíveis por decisão judicial, devida é a 

repetição do indébito. Anota-se, por oportuno, que a citada norma não 

exige a ocorrência de má-fé na cobrança, de forma que a configuração do 

engano injustificável já é suficiente para aplicar o art. 42, parágrafo único, 

do CDC. 5. Por todo exposto, conheço do presente recurso, para, no 

mérito, negar-lhe provimento, mantendo a sentença hostilizada em todos 

os seus termos. (TJ-PI - AC: 00001993820138180083 PI, Relator: Des. Hilo 

de Almeida Sousa, Data de Julgamento: 20/06/2018, 3ª Câmara 

Especializada Cível) APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. 

ANEEL. SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFÁRIAS. COBRANÇA INDEVIDA. 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CABIMENTO. I- É indevida a incidência de tarifa 

vermelha sobre as diferenças dos consumos faturados entre setembro e 

dezembro de 2014 na unidade consumidora da recorrida, uma vez que as 

bandeiras tarifárias devem ser operacionalizadas pelas distribuidoras de 

energia elétrica somente partir de janeiro de 2015 (art. 6º, caput, da 

Resolução nº 547/13 da ANEEL). II- Uma vez demonstrada a cobrança 

incorreta e o dolo da recorrente ao não observar o regramento aplicável à 

espécie, deve ser mantida a condenação à devolução em dobro dos 

valores indevidamente pagos pela consumidora (arts. 42 do CDC e 113, II, 

§ 2º, da Resolução 414/10 da ANEEL). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, 

MAS DESPROVIDA. (TJ-GO - APL: 01965843320168090170, Relator: LUIZ 

EDUARDO DE SOUSA, Data de Julgamento: 06/09/2019, 1ª Câmara Cível, 

Data de Publicação: DJ de 06/09/2019) Deixo de enfrentar os demais 

argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir 

a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, 

este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, 

LXXVIII. Com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial formulado na 

Ação de Declaratória de Inexistência Parcial de Débito c/c Indenização por 

Danos Morais ajuizada por Nair Lopes dos Santos em desfavor de 

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A. para: a) Determinar 

a revisão das faturas de julho de 2018 a setembro de 2018, devendo 

serem calculadas pela média dos seis meses anteriores. b) Autorizar o 

levantamento dos valores consignados pela autora em favor do requerido. 

c) Condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais 

no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) reais, a ser corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de 

juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). d) 

Condenar o requerido a restituir ao autor os valores pagos a maior que a 

média mensal dos seis últimos meses, a ser apurada em liquidação de 

sentença, em dobro, a titulo de repetição de indébito, cujo valor deverá ser 

corrigido pelo INPC a partir do pagamento e acrescido de juros de 1% ao 

mês, contados da citação. e) Condenar o requerido pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. Transitado em julgado, 

não havendo o cumprimento voluntário da condenação, manifestem as 

partes no interesse da execução da sentença. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012558-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETH AUGUSTA TENUTA DA FONSECA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA OAB - MT12867-O 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA OAB - MT14560-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDA DIRENE TARGA DE MORAES (EXECUTADO)

VANDA DIRENE TARGA DE MORAIS - ME (EXECUTADO)

MAURO TARGA DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1012558-85.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução de Titulo Extrajudicial ajuizada por 

Elisabeth Augusta Tenuta da Fonseca em desfavor de Vanda Direne 

Targa de Moraes – ME, Mauro Targa de Moraes e Vanda Direne Targa de 

Moraes. A decisão de id nº 28062751 indeferiu os benefícios da justiça 

gratuita, bem como determinou a comprovação do recolhimento das custas 

processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Devidamente 

intimada, a parte autora deixou decorrer o prazo sem qualquer 

manifestação, conforme certidão de id 31220160. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento. Decido. Trata-se de Ação de 

Execução de Titulo Extrajudicial ajuizada por Elisabeth Augusta Tenuta da 

Fonseca em desfavor de Vanda Direne Targa de Moraes – ME, Mauro 

Targa de Moraes e Vanda Direne Targa de Moraes. Pois bem. Observa-se 

dos autos que embora regularmente intimada, a parte autora não cumpriu a 

determinação. Sobre o tema, disciplina o art. 321, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial 

não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos 

e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. Portanto, levando-se em consideração a determinação e 

considerando a desídia do patrono da parte autora, que deixou de atender 

referida determinação, impossibilitando, pois, o processamento da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071822/4/2020 Página 317 de 758



presente ação, não resta alternativa a não ser a extinção do feito. Diante 

da ausência de comprovação de sua hipossuficiência, indefiro os 

benefícios da justiça gratuita. Desta feita, INDEFIRO a petição inicial, e por 

consequência, com fundamento no art. 485, inciso I, c/c 320 e 321, 

parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, julgo extinto o 

processo sem resolução de mérito. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1033472-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERISVALDO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1033472-39.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Erisvaldo Leite em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 01/09/2018, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 15728542) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 15728162. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 17524698) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 17681708), alega à 

requerida, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo e 

a ausência de requerimento administrativo prévio. A parte autora 

apresentou impugnação, conforme ID 17897371, reiterando os termos da 

exordial e concordando com o laudo pericial acostado. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Erisvaldo Leite em 

face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o 

requerido suscitou em sede de contestação, preliminarmente, a 

necessidade de alteração do polo passivo e a ausência de requerimento 

administrativo prévio. Em relação a preliminar de retificação do polo 

passivo, onde a requerida afirma que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer 

REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de líder dos 

consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima para figurar no polo 

passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que recebem os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais 

indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob 

o argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. Rejeitadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, 

que sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). O autor juntou na inicial, além da documentação de praxe, Boletim 

de Ocorrência, Protocolo de atendimento médico, comprovando o acidente 

e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada 

em sessão de conciliação atestou que o periciado apresenta “invalidez 

permanente média (50%) no dedo do pé esquerdo”. A análise conjunta 

dos documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o 

nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo 

ocorrido o pagamento total na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 
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considerando que o acidente ocorreu em 01/09/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do dedo do pé esquerdo, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 10% (dez por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente no dedo do pé esquerdo, em um 

grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a 

uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 10% (dez por cento), de acordo com que preceitua 

o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 675,00 

(seiscentos e setenta e cinco reais). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a 

partir da data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto 

aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao 

mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º 

do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do 

STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a data do evento 

danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos 

danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No 

caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a 

disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório - DPVAT proposta por Erisvaldo Leite em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), conforme 

tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente no dedo do pé 

esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro (01/09/2018) até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017655-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA APARECIDA PEREIRA (REQUERENTE)

Z. P. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017655-66.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Zaqueu Pereira Dadon representado por Edna Aparecida Pereira em 

face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Sustenta a parte 

autora que foi vítima de grave acidente de trânsito, ocorrido em 

29/10/2016, conforme certidão de ocorrência anexado (ID – 8027005) que 

lhe causou a invalidez. Requer o julgamento procedente a ação, a fim de 

ser a parte requerida condenada a indenizá-lo no montante de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em decorrência de sua invalidez. 

Com a inicial vieram os documentos anexos ao ID – 8026967. Pela decisão 

inicial foram deferidos os benefícios da justiça gratuita, designada 

audiência de conciliação e determinada a citação e intimação da parte 

requerida. Conforme (ID – 10456015) foi realizada audiência de 

conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo 

pericial. Na contestação (ID- 10624364), alega à requerida, 

preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo, 

comprovante de residência não apresentado. A parte autora apresentou 

impugnação, conforme ID 11347502, reiterando os termos da exordial. 

Manifestação do digno representante do Ministério Público (ID – 

16240287). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por Zaqueu Pereira Dadon representado por Edna Aparecida 

Pereira em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. 

Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação, 

preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo e a ausência 

de comprovante de endereço. Em relação a preliminar de retificação do 

polo passivo, onde a requerida afirma que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer 

REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de líder dos 

consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima para figurar no polo 

passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que recebem os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais 

indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 
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dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência de comprovante de 

endereço, tendo em vista a declaração acostada no id 8026996 e a 

ausência de questionamento da validade da mesma. Rejeitadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, 

que sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). O autor juntou na inicial, além da documentação de praxe, Boletim 

de Ocorrência, Protocolo de atendimento médico, comprovando o acidente 

e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada 

em sessão de conciliação atestou que a periciada apresenta “invalidez 

permanente média (50%) em membro superior direito”. A análise conjunta 

dos documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o 

nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo 

ocorrido o pagamento total na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 29/10/2016, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro superior direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro superior direito, em 

um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus 

a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Zaqueu Pereira Dadon representado por Edna Aparecida Pereira em face 

de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais para condenar a 

requerida: a) ao pagamento do R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e 

vinte e cinco reais), conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente em membro superior direito, corrigido 

monetariamente data do sinistro (29/10/2016) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026940-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON JOSE DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1026940-80.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Edilson José de Amorim em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 27/01/2017, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 9676578) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 37.440,00 (trinta e sete mil quatrocentos e quarenta 

reais) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os 

documentos anexos ao ID – 9676465. Pela decisão inicial foram deferidos 

os benefícios da justiça gratuita, designada audiência de conciliação e 

determinada a citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 

10946026) a parte autora não compareceu na audiência de conciliação. 

Na contestação (ID – 11189985), alega à requerida a preliminar de 

alteração do polo passivo da lide e a ausência de requerimento 

administrativo prévio. A parte autora impugnou a contestação (ID – 

14515065), reiterando os termos da exordial. Conforme decisão de id 

16820425, o feito foi saneado, rejeitando as preliminares suscitadas, bem 

como nomeando perito. Laudo pericial conforme id 18004465. 
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Manifestação das partes a respeito do laudo pericial acostado (ID – 

18277366; 18364866). Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Edilson José de Amorim em face de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Alega a parte autora, 

em síntese, que sofreu acidente de transito, restando 37.440,00 (trinta e 

sete mil quatrocentos e quarenta reais). O autor juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento 

médico, comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. 

A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que O 

periciado apresenta “incapacidade física como intensa (75%) no quadril à 

esquerda”. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia 

médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 27/01/2017 em face da Medida 

Provisória nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da 

Lei 11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o 

valor até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de 

sua invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente no quadril à esquerda, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente intensa no quadril à esquerda, 

em um grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o 

requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta 

e cinco por cento) do valor máximo indenizável de 25% (setenta por 

cento), de acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da 

Lei 6.194/74, totalizando R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a 

partir da data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto 

aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao 

mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º 

do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do 

STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a data do evento 

danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos 

danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No 

caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a 

disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Edilson José de Amorim em face de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) 

ao pagamento do valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos) conforme tabela de percentuais, para o 

caso de invalidez permanente no quadril à esquerda, corrigido 

monetariamente data do sinistro (27/01/2017) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041037-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL ANTUNES DE SOUSA LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NU PAGAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1041037-20.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c 

Indenização por Danos Morais ajuizada por Izabel Antunes de Sousa 

Lopes em desfavor de Nu Pagamentos S/A. Sustenta a parte autora que 

foi constatada uma restrição creditícia lançada em seu nome/CPF, no valor 

de R$ 821,71 (oitocentos e vinte e um reais e setenta e um centavos), 

todavia, informa desconhece a origem da dívida, sendo ilícita a sua 

inclusão no cadastro de inadimplentes. Informa que não realizou qualquer 

tipo de relação jurídica que originou a restrição de seu crédito, de modo 

que o ato é indevido. Requer a procedência da demanda, sendo declarar 

por sentença, a inexistência da relação jurídica atribuída ao Requerente, 

devendo ser declarada inexistente o débito no valor de R$ 821,71 

(oitocentos e vinte e um reais e setenta e um centavos), excluindo 

definitivamente seu nome dos cadastros dos órgãos de proteção ao 

crédito, condenando os requeridos ao pagamento de 15 (quinze) salários 

mínimos a titulo de indenização por dano moral. Deu à causa o valor de e 

R$ 15.791,71 (quinze mil e setecentos e noventa e um reais e setenta e 

um centavos) . Decisão Inicial conforme ID 24208372, que concedeu a 
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tutela de urgência pretendida a fim de que o nome da autora fosse retirado 

do cadastro dos órgãos de proteção de crédito. Citados, os requeridos 

apresentaram Contestação e documentos conforme ID 289363394. 

Audiência de conciliação realizada conforme termo ID 29011310, sem 

êxito. Impugnação à Contestação conforme ID 29601668. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por 

Danos Morais ajuizada por Izabel Antunes de Sousa Lopes em desfavor 

de Nu Pagamentos S/A sob a alegação de que teve seu nome incluído no 

SPC e SERASA por débito de serviço contratado mediante fraude. O 

deslinde da lide não carece de dilação probatória. Assim, observando aos 

princípios da brevidade e economia processual, passo a julgar 

antecipadamente a presente lide. A relação existente entre as partes é de 

consumo, logo, aplico ao presente caso as regras dispostas no Código de 

Defesa do Consumidor, inclusive, com a inversão do ônus da prova, já 

deferida, prevista no art. 6º, inc. VIII, do CDC. Da análise dos autos, 

constata-se que o Nu Pagamentos procedeu a anotação do nome do autor 

nos órgãos de proteção de crédito referente a uma divida de R$ 821,71 

(oitocentos e vinte e um reais e setenta e um centavos), referente a 

utilização de serviços de credito. Embora os requeridos afirmem que a 

autora efetuou a contratação de seus serviços, consta na contestação 

abertura de conta por terceiro que não a autora, visto que o cadastro 

utilizado foi feito com os dados da autora, porém por terceiro (ID 

28963397). Sendo a requerida conhecedora do risco inerente à atividade 

por ela praticada, não pode haver transferência de tal ônus à parte mais 

vulnerável Imperioso ressaltar que existe entre as partes típica relação de 

consumo, enquadrando-se a autora no conceito de consumidor, previsto 

no art. 2º do CDC, segundo o qual “consumidor é toda pessoa física ou 

jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final” e 

a requerida no conceito de fornecedor, nos termos do art. 3º, caput, §§ 1 

º e 2º do mesmo Diploma. Por essa razão, torna-se indispensável a 

aplicação ao caso concreto das normas constantes no Código 

Consumerista. Sendo a relação estabelecida entre as partes a de 

consumo, pois presentes os seus requisitos subjetivos (consumidor e 

fornecedor – artigos 2º c/c 17 e 3º da Lei 8.078/90) e objetivos (produto e 

serviço – §§ 1º e 2º do artigo 3º da mesma lei), incide à hipótese em pauta 

o art. 14, caput, do citado diploma legal, que estabelece a responsabilidade 

objetiva do fornecedor de serviços, in casu, o requerido, caso a 

prestação do serviço se apresente defeituosa. Isto posto, inconteste a 

falha na prestação do serviço pelo requerido decorrente de anotação 

injusta no rol dos maus pagadores uma vez que não foi o autor quem 

procedeu a abertura da conta, sendo de fácil constatação a divergência 

nas fotos constantes no cadastro da requerida, e nos documentos do 

autor. Destarte, é cediço que as instituições financeiras respondem 

objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e 

delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias - 

Súmula 479, STJ. As instituições financeiras respondem objetivamente 

pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos 

praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula 479, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012) Nesse 

sentido: CONSUMIDOR. APELAÇÕES. RESPONSABILIDADE CIVIL 

OBJETIVA. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. 

FRAUDE DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS 

VALORES COBRADOS A MAIOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

QUANTUM PROPORCIONAL. APELOS DESPROVIDOS 1. Descabe a 

interposição de recurso para impugnar capítulo da sentença do qual o 

recorrente não foi sucumbente. 2. Conforme pacífica jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça, "as instituições bancárias respondem 

objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por 

terceiros- como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento 

de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, 

porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, 

caracterizando-se como fortuito interno" (STJ, REsp 1197929/PR, Rel. 

Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 12.9.2011). A inscrição 

de nome de pessoa em órgãos restritivos de crédito em decorrência de 

dívida inexistente enseja o direito à indenização por danos morais, não 

havendo necessidade de prova do prejuízo, sendo presumido o dano. 

Portanto, no caso em comento, todos os requisitos necessários para o 

cabimento da indenização estão presentes. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. 

DOCUMENTAÇÃO QUE DEMONSTRA DE FORMA CABAL A EXISTÊNCIA DE 

FRAUDE. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE 

FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1.As instituições financeiras respondem objetivamente pelos 

danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados 

por terceiros no âmbito de operações bancárias - Súmula 479, STJ. 2. Não 

comprovada pela instituição financeira a legitimidade da assinatura do 

contrato pelo consumidor, em razão do qual foram efetivados descontos 

indevidos em prejuízo do cliente, emerge o dano moral. 3.Recurso 

conhecido e parcialmente provido. (TJ-AM 06159782120168040001 AM 

0615978-21.2016.8.04.0001, Relator: Maria do Perpétuo Socorro Guedes 

Moura, Data de Julgamento: 16/07/2018, Segunda Câmara Cível) 

Reconhece-se a grande dificuldade de estabelecer o valor da indenização 

por danos extrapatrimoniais. No entanto, doutrina e jurisprudência fixam 

alguns parâmetros importantes. Não se pode fixar um valor deficiente, em 

termos de satisfação da vítima e punitivo para o agente causador, bem 

como não há como ser excessivo de modo a aniquilar os bens e valores 

contrários. No caso entendo viável utilizar o parâmetro da 

proporcionalidade. Por esta razão, fixo a condenação do valor de R$ 

6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). Isso porque, apesar de haver outra 

negativação, também em decorrência de fraude, já há processo em tramite 

visando sua desconstituição. Deixo de enfrentar os demais argumentos 

deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a 

autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, 

este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, 

LXXVIII. Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação Declaratória de 

Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais 

ajuizada por Izabel Antunes de Sousa Lopes em desfavor de Nu 

Pagamentos S/A para: a) Tornar definitiva a tutela de urgência concedida; 

b) Declarar a inexistência do debito de R$ 821,71 (oitocentos e vinte e um 

reais e setenta e um centavos) determinando a baixa na restrição no nome 

da requerente, c) Condenar o requerido ao pagamento de indenização por 

danos morais no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos) reais, a ser 

corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, 

acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 

54/STJ). d) Condenar o requerido pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, 

nos termos do art. 85, § 2º do CPC. Transitado em julgado, não havendo o 

cumprimento voluntário da condenação, manifestem as partes no 

interesse da execução da sentença. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020681-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIC ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1020681-72.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Eric Alves de Oliveira em face de Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave 

acidente de trânsito, ocorrido em 04/12/2015, conforme certidão de 

ocorrência anexado (ID – 8698816) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 10.968,75 (dez mil novecentos e sessenta 

e oito reais e setenta e cinco centavos) em decorrência de sua invalidez. 

Com a inicial vieram os documentos anexos ao ID – 8698740. Pela decisão 

inicial foram deferidos os benefícios da justiça gratuita, designada 
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audiência de conciliação e determinada a citação e intimação da parte 

requerida. Conforme (ID – 10793461) foi realizada a audiência de 

conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo 

pericial. Na contestação (ID – 10747815), alega à requerida a preliminar de 

ausência de comprovante de endereço, carência da ação pela satisfação 

da indenização em esfera administrativa. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Eric Alves de Oliveira em face de 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Profiro o 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. 

Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação a preliminar 

de ausência de comprovante de endereço, carência da ação pela 

satisfação da indenização em esfera administrativa. Acerca da ausência 

de comprovante de residência em nome da parte autora, REJEITO tal 

preliminar, uma vez que o referido documento não consiste em 

pressuposto legal para fixação de foro, haja vista que nas ações de 

cobrança de seguro DPVAT, o critério de fixação não é unicamente pelo 

domicílio do autor, facultando também a propositura na comarca onde 

ocorreu o acidente e no domicilio da requerida. Em sendo a requerida 

residente nesta comarca não há que se falar em ausência do pressuposto 

legal para fixação de foro, ressaltando, por fim ser a presente demanda 

via inadequada para se discutir a competência. No que tange à preliminar 

de carência da ação em razão da satisfação da indenização em esfera 

administrativa, a mesma se confunde com o mérito e será analisada em 

momento oportuno. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. 

Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, 

restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 

10.968,75 (dez mil novecentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco 

centavos). O autor juntou na inicial, além da documentação de praxe, 

Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento médico, comprovando o 

acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial 

realizada em sessão de conciliação atestou que O periciado apresenta 

“incapacidade física como intensa (75%) no ombro esquerdo”. A análise 

conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 04/12/2015 em face da Medida 

Provisória nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da 

Lei 11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o 

valor até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de 

sua invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente no ombro esquerdo, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente intensa no ombro esquerdo, em 

um grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o requerente 

faz jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 25% (setenta por cento), de acordo 

com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos). Considerando que a parte autora já recebeu 

administrativamente o valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e 

um reais e vinte e cinco centavos), conforme ID 8698816, em análise ao 

grau de sua invalidez (ID 10793461), não resta saldo a receber. Posto 

isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Eric Alves de Oliveira em face de 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja execução ficará 

suspensa e, se no prazo de cinco anos, a contar desta sentença, o autor 

não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita, nos 

termos do art. 12, da Lei nº 1.060/50. Transitado em julgado, arquivem-se 

os autos observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013623-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIRO RIZZIERI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013623-81.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Valmiro Rizzieri em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 05/10/2017 certidão de ocorrência anexado (ID – 

13281339) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento procedente a 

ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo no montante 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em decorrência de sua 

invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexados ao ID 13281229. 

Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da justiça gratuita, 

designada audiência de conciliação e determinada a citação e intimação da 

parte requerida. Conforme (ID – 15064779) foi realizada audiência de 

conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo 

pericial. Na contestação (ID – 10705835), alega à requerida, 
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preliminarmente, a necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda e a ausência de conclusão do requerimento 

administrativo. A parte autora impugnou a contestação (ID – 16224148), 

reiterando os termos da exordial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Valmiro Rizzieri em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da 

lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde 

de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em 

sede de contestação, preliminarmente, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda e a ausência de conclusão 

do requerimento administrativo. Em relação a preliminar de retificação do 

polo passivo, onde a requerida afirma que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer 

REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de líder dos 

consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima para figurar no polo 

passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que recebem os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais 

indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob 

o argumento de que não houve conclusão do pedido administrativo antes 

do ajuizamento da presente ação, tendo em vista que mesmo não 

requerido na via administrativa, esse fato não retira a possibilidade de 

imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia 

constitucional. Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o 

autor ao recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. Rejeitadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, 

que sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). A parte autora juntou na inicial, além da documentação de praxe, 

Boletim de Ocorrência, Protocolo de Atendimento Médico, comprovando o 

acidente e atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial 

realizada em sessão de conciliação atestou que o periciado apresenta 

“invalidez permanente média (50%) no quadril esquerdo”. A análise 

conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento total na esfera administrativa, o autor faz 

jus à indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça 

sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme a edição da 

Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em 

caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional 

ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do 

seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, a 

possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 05/10/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do quadril esquerdo, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente no quadril esquerdo, em um 

grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a 

uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir 

a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 

406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que 

não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação 

de juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 
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seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Valmiro Rizzieri em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais 

para condenar a requerida: a) ao pagamento R$ 1.687,50 (um mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme tabela 

de percentuais, para o caso de invalidez permanente no quadril esquerdo, 

corrigido monetariamente data do sinistro (05/10/2017) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º 

do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022485-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ZAGO ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1022485-75.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Fábio Zago Rocha em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 14/02/2017, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 9092583) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) em decorrência 

de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos ao ID – 

9092534. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da justiça 

gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a citação e 

intimação da parte requerida. Conforme (ID – 10857817) foi realizada 

audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi anexado 

o laudo pericial. Na contestação (ID - 10748593), alega à requerida, 

preliminarmente, a necessidade de alteração do polo, a ausência de 

requerimento administrativo prévio, o comprovante de residência em nome 

de terceiro e ausência dos documentos essenciais à regulação do 

sinistro. A parte autora impugnou a contestação (ID – 11377545), 

reiterando os termos da exordial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Fábio Zago Rocha em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da 

lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde 

de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em 

sede de contestação, preliminarmente, a necessidade de alteração do 

polo, a ausência de requerimento administrativo prévio, o comprovante de 

residência em nome de terceiro e ausência dos documentos essenciais à 

regulação do sinistro. Em relação a preliminar de retificação do polo 

passivo, onde a requerida afirma que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer 

REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de líder dos 

consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima para figurar no polo 

passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que recebem os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais 

indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob 

o argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. Acerca da 

ausência de comprovante de residência em nome da parte autora, 

REJEITO tal preliminar, uma vez que o referido documento não consiste em 

pressuposto legal para fixação de foro, haja vista que nas ações de 

cobrança de seguro DPVAT, o critério de fixação não é unicamente pelo 

domicílio do autor, facultando também a propositura na comarca onde 

ocorreu o acidente e no domicilio da requerida. Em sendo a requerida 

residente nesta comarca não há que se falar em ausência do pressuposto 

legal para fixação de foro, ressaltando, por fim ser a presente demanda 

via inadequada para se discutir a competência. Ainda, REJEITO ausência 

de documentos essenciais à regulação do sinistro, porque estão juntados 

aos autos. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a 

parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando 

parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 7.500,00 

(sete mil e quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento 

médico, comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. 

A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que o 

periciado apresentou “invalidez permanente média (50%) no punho 

esquerdo”. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia 

médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 
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regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 14/02/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente média no punho esquerdo, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média no punho esquerdo, em 

um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus 

a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com 

que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data 

do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - 

DPVAT proposta por Fabio Zago Rocha em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente média no punho esquerdo, corrigido monetariamente 

data do sinistro (14/02/2017) até a data do efetivo pagamento (Súmula 

43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de 

Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu 

interesse na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. 

Havendo pagamento voluntário da sentença e concordância da parte 

vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se 

os autos observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1020058-71.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Joelson Aparecido de Souza Meira em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de 

grave acidente de trânsito, ocorrido em 18/11/2017, conforme certidão de 

ocorrência anexado (ID – 14040294) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 14040237. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 17064672) foi 

realizada a audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como 

foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID – 17054736), alega à 

requerida a preliminar de alteração do polo passivo da lide e a ausência de 

requerimento administrativo. A parte autora impugnou a contestação (ID – 

17372873), reiterando os termos da exordial. Os autos vieram conclusos. 

É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Joelson Aparecido de Souza 

Meira em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. 

Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação a preliminar 

de alteração do polo passivo da lide e a ausência de requerimento 

administrativo. Em relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde 

a requerida afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a 

demandada parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 
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pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

tendo em vista que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato 

não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, 

por se tratar de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o 

acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro 

obrigatório, não havendo que se falar em esgotamento das vias 

administrativas para o pleito judicial. Rejeitadas as preliminares, passo a 

análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização 

no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). O autor juntou na 

inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo 

de atendimento médico, comprovando o acidente e o atendimento médico 

após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de 

conciliação atestou que O periciado apresenta “incapacidade física 

residual (10%) em estrutura neurológica”. A análise conjunta dos 

documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo 

causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como 

o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o 

pagamento na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do 

Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre 

registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o 

grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: 

"A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez". 

(grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 18/11/2017 em face da Medida 

Provisória nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da 

Lei 11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o 

valor até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de 

sua invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em estrutura neurológica como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 100% (cem por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em estrutura neurológica, em 

um grau de 10% (dez por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a 

uma indenização que corresponderá a 10% (dez por cento) do valor 

máximo indenizável de 100% (cem por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Joelson Aparecido de Souza em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de 

R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais) conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente em estrutura 

neurológica, corrigido monetariamente data do sinistro (18/11/2017) até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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Processo Número: 1000799-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))
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MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000799-27.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Maria Aparecida Rodrigues da Silva em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de 

grave acidente de trânsito, ocorrido em 16/10/2016, conforme certidão de 

ocorrência anexado (ID – 4602862) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos 

reais) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os 

documentos anexos ao ID – 4602669. Pela decisão inicial foram deferidos 

os benefícios da justiça gratuita, designada audiência de conciliação e 

determinada a citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 

6696862) foi realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, 

bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 6863599), 

alega à requerida, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo 

passivo, a ausência de requerimento administrativo e o comprovante de 

endereço em nome de terceiro. Conforme certidão de ID 1078536, a parte 

autora deixou decorrer o prazo sem apresentar impugnação à 

contestação. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Maria Aparecida 

Rodrigues da Silva em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação a 

preliminar de necessidade de alteração do polo passivo, a ausência de 

requerimento administrativo e o comprovante de residência em nome de 

terceiro. Em relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde a 

requerida afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a 

demandada parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

tendo em vista que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato 

não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, 

por se tratar de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o 

acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro 

obrigatório, não havendo que se falar em esgotamento das vias 

administrativas para o pleito judicial. Acerca da ausência de comprovante 

de residência em nome da parte autora, REJEITO tal preliminar, uma vez 

que o referido documento não consiste em pressuposto legal para fixação 

de foro, haja vista que nas ações de cobrança de seguro DPVAT, o 

critério de fixação não é unicamente pelo domicílio do autor, facultando 

também a propositura na comarca onde ocorreu o acidente e no domicilio 

da requerida. Em sendo a requerida residente nesta comarca não há que 

se falar em ausência do pressuposto legal para fixação de foro, 

ressaltando, por fim ser a presente demanda via inadequada para se 

discutir a competência. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do 

mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, 

restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 

35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos reais). O autor juntou na inicial, 

além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de 

atendimento médico, comprovando o acidente e o atendimento médico 

após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de 

conciliação atestou que a periciada apresenta “invalidez permanente leve 

(25%) em membro superior direito”. A análise conjunta dos documentos 

acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o 

acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento 

total na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro 

Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o 

Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, 

conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei 

de regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação 

original, a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 16/10/2016, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 
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invalidez permanente do membro superior direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro superior direito, em 

um grau de 25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com 

que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data 

do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - 

DPVAT proposta por Maria Aparecida Rodrigues da Silva em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente em membro superior direito, corrigido 

monetariamente data do sinistro (16/10/2016) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002635-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON MORAES GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002635-35.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Edson Moraes Gonçalves em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 12/11/2016, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 4731550) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 4731438. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 7371485) foi 

realizada a audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como 

foi anexado o laudo pericial. A requerida apresentou contestação no ID 

8189569 suscitando, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo 

passivo e a ausência de requerimento administrativo prévio. A parte 

autora impugnou a contestação (ID – 10932379), reiterando os termos da 

exordial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Edson Moraes Gonçalves em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, 

sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de 

contestação a preliminar de necessidade de alteração do polo passivo e a 

ausência de requerimento administrativo prévio. Em relação a preliminar de 

retificação do polo passivo, onde a requerida afirma que deveria constar 

neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 

S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de 

líder dos consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima para figurar 

no polo passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que 

recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob 

o argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. Rejeitadas as 
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preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, 

que sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). O autor juntou na inicial, além da documentação de praxe, Boletim 

de Ocorrência, Protocolo de atendimento médico, comprovando o acidente 

e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada 

em sessão de conciliação atestou que o periciado apresenta 

“incapacidade física como leve (25%) em estrutura torácica e leve (25%) 

em lesão neurológica”. A análise conjunta dos documentos acostados e 

da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 12/11/2016 em face da Medida 

Provisória nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da 

Lei 11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o 

valor até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de 

sua invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em estrutura torácica, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 100% (cem por cento) do 

valor máximo indenizável e para lesão neurológica, o percentual incidente 

será de até 100% (cem por cento) do valor máximo indenizável. Nesse 

sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA 

DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE 

DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro e o dano causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, 

não há que se falar na improcedência da ação por ausência de provas. O 

pagamento do seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das 

lesões sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente leve em estrutura torácica, em 

um grau de 25% (vinte e cinco por cento) e leve em lesão neurológica em 

um grau de 25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável de 100% (cinquenta por cento), equivalente a 

R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais) e 75% (vinte e 

cinco por cento) do valor máximo indenizável de 100% (cem por cento), 

equivalente a R$ 3.375,00 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos) de acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º 

da Lei 6.194/74, totalizando R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta 

reais). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem 

incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 

405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar 

que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a 

aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter 

sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os 

quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Edson Moraes Gonçalves em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de 

R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais) conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente em estrutura torácica e 

lesão neurológica, corrigido monetariamente data do sinistro (12/11/2016) 

até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o 

índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir 

da citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030802-62.2017.8.11.0041
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ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1030802-62.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Odivan Rodrigues Belo em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 24/11/2016, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 10118049) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 10117998. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 11459108) foi 

realizada a audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como 

foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID – 11454067), alega à 

requerida a preliminar de alteração do polo passivo da lide e a ausência de 

requerimento administrativo prévio. A parte autora impugnou a 

contestação (ID – 14718472), reiterando os termos da exordial. Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Odivan 

Rodrigues Belo em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. 

Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 
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suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação a 

preliminar de alteração do polo passivo da lide e a ausência de 

requerimento administrativo prévio. Em relação a preliminar de retificação 

do polo passivo, onde a requerida afirma que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer 

REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de líder dos 

consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima para figurar no polo 

passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que recebem os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais 

indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob 

o argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. Rejeitadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, 

que sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). O autor juntou na inicial, além da documentação de praxe, Boletim 

de Ocorrência, Protocolo de atendimento médico, comprovando o acidente 

e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada 

em sessão de conciliação atestou que O periciado apresenta 

“incapacidade física residual (10%) em estrutura crânio facial”. A análise 

conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 24/11/2016 em face da Medida 

Provisória nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da 

Lei 11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o 

valor até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de 

sua invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em estrutura crânio facial como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 100% (cem por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em estrutura crânio facial, em 

um grau de 10% (dez por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a 

uma indenização que corresponderá a 10% (dez por cento) do valor 

máximo indenizável de 100% (cem por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Odivan Rodrigues Belo em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de 

R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais) conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente em estrutura crânio 

facial, corrigido monetariamente data do sinistro (24/11/2016) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 
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e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º 

do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1032285-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGE RODOLPHO DE MORAES FORTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1032285-30.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por George Rodolpho de Moraes Fortes em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de 

grave acidente de trânsito, ocorrido em 31/01/2017, conforme certidão de 

ocorrência anexado (ID – 10333991) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 10333950. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 11480988) foi 

realizada a audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como 

foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID – 11366998), alega à 

requerida a preliminar de alteração do polo passivo da lide e a ausência de 

requerimento administrativo prévio. A parte autora impugnou a 

contestação (ID – 11635543), reiterando os termos da exordial. 

Manifestação das partes a respeito do laudo pericial acostado (ID 

11635752; 18493964). Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por George Rodolpho de Moraes Fortes em 

face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o 

requerido suscitou em sede de contestação a preliminar de alteração do 

polo passivo da lide e a ausência de requerimento administrativo prévio. 

Em relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida 

afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a 

demandada parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

tendo em vista que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato 

não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, 

por se tratar de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o 

acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro 

obrigatório, não havendo que se falar em esgotamento das vias 

administrativas para o pleito judicial. Rejeitadas as preliminares, passo a 

análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização 

no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). O autor juntou na 

inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo 

de atendimento médico, comprovando o acidente e o atendimento médico 

após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de 

conciliação atestou que O periciado apresenta “incapacidade física leve 

(25%) em estrutura crânio facial”. A análise conjunta dos documentos 

acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o 

acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento 

na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro 

Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o 

Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, 

conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei 

de regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação 

original, a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 
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vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 31/01/2017 em face da Medida 

Provisória nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da 

Lei 11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o 

valor até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de 

sua invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em estrutura crânio facial como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 100% (cem por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em estrutura crânio facial, em 

um grau de 25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável de 100% (cem por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por George Rodolpho de Moraes Fortes em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco 

reais) conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente em estrutura crânio facial, corrigido monetariamente data do 

sinistro (31/01/2017) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022261-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE MORAES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILMAR DO CARMO ADORNO OAB - MT16247-B (ADVOGADO(A))

LAWRENCE OLIVEIRA BARRETO OAB - MT17370-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1022261-74.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Antônio de Moraes Filho em face de Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro DPVAT S/A. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave 

acidente de trânsito, ocorrido em 26/07/2016, conforme certidão de 

ocorrência /anexado (ID – 4334582) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 4334527. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 4940539) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 4928010), alega à requerida, 

preliminarmente, a ausência de requerimento administrativo e o 

comprovante de endereço em nome de terceiro. A parte autora 

apresentou impugnação, conforme ID 10688331, reiterando os termos da 

exordial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Antônio de Moraes Filho em face de Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro DPVAT S/A. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, 

I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras 

provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de 

contestação, preliminarmente, a ausência de requerimento administrativo e 

o comprovante de endereço em nome de terceiro. REJEITO a preliminar de 

ausência de interesse processual sob o argumento de que não houve 

pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, tendo em 

vista que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato não retira 

a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, por se 

tratar de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o acidente e o 

dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro obrigatório, não 

havendo que se falar em esgotamento das vias administrativas para o 

pleito judicial. Acerca da ausência de comprovante de residência em nome 

da parte autora, REJEITO tal preliminar, uma vez que o referido documento 

não consiste em pressuposto legal para fixação de foro, haja vista que 

nas ações de cobrança de seguro DPVAT, o critério de fixação não é 

unicamente pelo domicílio do autor, facultando também a propositura na 

comarca onde ocorreu o acidente e no domicilio da requerida. Em sendo a 

requerida residente nesta comarca não há que se falar em ausência do 

pressuposto legal para fixação de foro, ressaltando, por fim ser a 

presente demanda via inadequada para se discutir a competência. 

Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte 

autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando parcialmente 

incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da documentação de 

praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento médico, 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que o 

periciado apresenta “invalidez permanente média (50%) em membro 

inferior esquerdo”. A análise conjunta dos documentos acostados e da 

perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 
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regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 26/07/2016, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro inferior esquerdo, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro inferior esquerdo, 

em um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Antônio de Moraes Filho em face de Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), conforme tabela 

de percentuais, para o caso de invalidez permanente em membro inferior 

esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro (26/07/2016) até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003262-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CREUNICE ROSA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003262-05.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Creunice Rosa de Souza em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 23/12/2017, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 11746337) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 11746304. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 13355201) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 13062497), alega à 

requerida, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo e 

a ausência de requerimento administrativo. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação (ID 13444737) reiterando os termos da exordial 

e concordando com o laudo pericial. Manifestação da parte requerida a 

respeito do laudo pericial acostado (ID – 17823293). É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Creunice Rosa de Souza em face de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o 

requerido suscitou em sede de contestação a preliminar de necessidade 

de alteração do polo passivo e a ausência de requerimento administrativo. 

Em relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida 

afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a 

demandada parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 
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pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

tendo em vista que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato 

não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, 

por se tratar de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o 

acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro 

obrigatório, não havendo que se falar em esgotamento das vias 

administrativas para o pleito judicial. Em sendo a requerida residente nesta 

comarca não há que se falar em ausência do pressuposto legal para 

fixação de foro, ressaltando, por fim ser a presente demanda via 

inadequada para se discutir a competência. Rejeitadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu 

acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo 

indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). O autor 

juntou na inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, 

Protocolo de atendimento médico, comprovando o acidente e o 

atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em 

sessão de conciliação atestou que a periciada apresenta “invalidez 

permanente leve (25%) em membro inferior esquerdo”. A análise conjunta 

dos documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o 

nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo 

ocorrido o pagamento total na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 23/12/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro inferior esquerdo, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro inferior esquerdo, 

em um grau de 25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente 

faz jus a uma indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo 

com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data 

do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - 

DPVAT proposta por Creunice Rosa de Souza em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente em membro inferior esquerdo, corrigido 

monetariamente data do sinistro (23/12/2017) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022836-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ALZIRENE FAUSTINO TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1022836-82.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Alzirene Faustino Teixeira em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 16/05/2016, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 4454706) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 4454686. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 5811652) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 5873141), alega à requerida, 

preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo e a ausência 

de requerimento administrativo. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Alzierene Faustino Teixeira em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, 

sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de 

contestação a preliminar de necessidade de alteração do polo passivo e a 

ausência de requerimento administrativo. Em relação a preliminar de 

retificação do polo passivo, onde a requerida afirma que deveria constar 

neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 

S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de 

líder dos consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima para figurar 

no polo passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que 

recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob 

o argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. Em sendo a 

requerida residente nesta comarca não há que se falar em ausência do 

pressuposto legal para fixação de foro, ressaltando, por fim ser a 

presente demanda via inadequada para se discutir a competência. 

Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte 

autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando parcialmente 

incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da documentação de 

praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento médico, 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que O 

periciado apresenta “incapacidade física como intensa (75%) no ombro 

esquerdo”. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia 

médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 16/05/2016 em face da Medida 

Provisória nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da 

Lei 11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o 

valor até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de 

sua invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente no ombro esquerdo, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 
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RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente intensa no ombro esquerdo, em 

um grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o requerente 

faz jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 25% (setenta por cento), de acordo 

com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do 

sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – 

DPVAT proposta por Alzirene Faustino Teixeira em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais 

e vinte e cinco centavos) conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente no ombro esquerdo, corrigido monetariamente data 

do sinistro (16/05/2016) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1015840-97.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Wilson de Souza em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 28/01/2018, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 13559532) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 13559514. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 15099183) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 14481135), alega à 

requerida, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo e 

a ausência de requerimento administrativo. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação (ID 16962721) reiterando os termos da 

exordial. Manifestação da parte autora a respeito do laudo pericial 

acostado (ID – 15505552). É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de 

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Wilson 

de Souza em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro 

o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. 

Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação a preliminar 

de necessidade de alteração do polo passivo e a ausência de 

requerimento administrativo. Em relação a preliminar de retificação do polo 

passivo, onde a requerida afirma que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer 

REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de líder dos 

consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima para figurar no polo 

passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que recebem os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais 

indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob 

o argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. Em sendo a 

requerida residente nesta comarca não há que se falar em ausência do 

pressuposto legal para fixação de foro, ressaltando, por fim ser a 

presente demanda via inadequada para se discutir a competência. 

Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte 

autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando parcialmente 
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incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da documentação de 

praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento médico, 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que O 

periciado apresenta “incapacidade física como intensa (75%) no ombro 

direito”. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica 

realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 28/01/2018 em face da Medida 

Provisória nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da 

Lei 11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o 

valor até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de 

sua invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente no ombro direito, como se deu no caso em questão, 

o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente intensa no ombro direito, em um 

grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 25% (setenta por cento), de acordo 

com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do 

sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – 

DPVAT proposta por Wilson de Souza em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais 

e vinte e cinco centavos) conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente no ombro direito, corrigido monetariamente data do 

sinistro (28/01/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1029658-53.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Eudes da Cruz Monteiro em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 01/09/2015, conforme boletim de ocorrência anexado 

(ID – 10021700) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais) 

em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexos ao ID. 10021655. Pela decisão da, foi deferido os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Na contestação (ID. 11804522), 

suscitou o requerido em sede de preliminar a alteração do polo passivo da 

ação, da carência da ação e da inépcia da inicial pela falta de interesse de 

agir, pela ausência do requerimento administrativo. Conforme consta no (ID 

– 11472467) foi realizada a tentativa de conciliação entre as partes, 

restando infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. A parte autora 

impugnou a contestação às fls. (ID – 11939253), reiterando os termos da 

inicial. As partes manifestaram (ID – 11939253 e 19006780) pela validação 

do laudo realizado na audiência de conciliação. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Eudes da Cruz 

Monteiro em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Profiro o 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. 

Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de preliminar a alteração do 

polo passivo da ação, da carência da ação e da inépcia da inicial pela falta 
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de interesse de agir, pela ausência do requerimento administrativo. Rejeito 

a preliminar de alteração do polo passivo, afirmando que deveria constar 

neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 

S/A, por ter sido concedido a esta a função de líder dos consórcios, pois, 

a demandada é parte legítima para figurar no polo passivo, tendo em vista 

que é integrante do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos 

do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar da ausência da entrega de documento administrativo, porque 

está juntado conforme consta no (ID – 10021700). Rejeitadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, 

que sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e 

setenta e cinco reais). A autora juntou na inicial, além da documentação de 

praxe, Boletim de Ocorrência e Histórico Clínico, comprovando o acidente 

e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada 

em sessão de conciliação atestou que o periciado apresenta 

“incapacidade física como residual (10%) em membro estrutura torácica e 

estrutura abdominal”. A análise conjunta dos documentos acostados e da 

perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 01/09/2015, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em estrutura torácica e estrutura abdominal, como 

se deu no caso em questão, o percentual incidente será de até 100% 

(cem por cento) do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE 

AGIR – AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU 

DA INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas.O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente residual em estrutura abdominal 

e estrutura torácica, em um grau de 10% (dez por cento). Assim sendo, o 

requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 10% (dez por 

cento) do valor máximo indenizável de 100% (cem por cento), equivalente 

a R$ 1.350,00 (um mil e trezentos e cinquenta reais), 10% (dez por cento) 

do valor máximo indenizável de 100% (cem por cento), equivalente a R$ 

1.350,00 (um mil e trezentos e cinquenta reais) de acordo com que 

preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando o 

valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT movida por 

Eudes Cruz Monteiro em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para 

condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente em estrutura abdominal e estrutura torácica, 

corrigido monetariamente data do sinistro (01/09/2015) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º 

do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 
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manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1025534-27.2017.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Valdeson Francisco Ribeiro em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 30/12/2016, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 9502071), que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ao ID.9502064. Pelo despacho inicial, foi deferido o pedido de 

justiça gratuita, designada a audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 11172215) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 11674918), alega à 

requerida, preliminarmente, a alteração do polo passivo da lide, da 

carência da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do 

requerimento administrativo. Manifestação da parte requerida acerca do 

laudo pericial (ID – 16390353). A parte autora impugnou a contestação (ID 

– 10029659), reiterando os termos da exordial. Manifestação da parte 

autora acerca do laudo pericial ao ID - 112029660. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Valdeson 

Francisco Ribeiro em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Profiro 

o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. 

Preliminarmente, o requerido suscitou, preliminarmente, a alteração do polo 

passivo da lide, da carência da ação pela falta de interesse de agir, pela 

ausência de requerimento administrativo. Rejeito a preliminar de alteração 

do polo passivo, afirmando que deveria constar neste a SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido 

a esta a função de líder dos consórcios, pois, a demandada é parte 

legítima para figurar no polo passivo, tendo em vista que é integrante do 

grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro 

obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. Rejeito a preliminar 

de carência da ação sob o argumento de ausência de interesse 

processual, pois está juntada ID. 9502080. Rejeitadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu 

acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo 

indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A parte 

autora juntou na inicial, além da documentação de praxe, Boletim de 

Ocorrência e Histórico Clínico , comprovando o acidente e o atendimento 

médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de 

conciliação atestou que a periciada apresenta “invalidez permanente 

média (50%) em membro inferior esquerdo e intensa (75%) em quadril 

direito”. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica 

realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 30/12/2016, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 
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até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em membro inferior esquerdo, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) 

do valor máximo indenizável, em quadril direito, como se deu em questão, o 

percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média em membro inferior 

esquerdo, em um grau de 50% (cinquenta por cento), intensa em quadril 

direito em um grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o 

requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 50% 

(cinquenta por cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta por 

cento), equivalente a R$ 4725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco 

reais), 75% (setenta e cinco por cento) do valor máximo indenizável de 

25% (setenta por cento), equivalente a R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos 

e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) de acordo com que preceitua 

o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 7256,25 

(sete mil e duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos). DA 

CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir 

a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 

406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que 

não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação 

de juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por 

Valdeson Francisco Ribeiro em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 7.256,25 (sete 

mil e duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos), 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente em 

membro inferior esquerdo, quadril direito, corrigido monetariamente data do 

sinistro (30/12/2016) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005063-87.2017.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c DAMS 

, proposta por Hugo Rafael Carvalho Nascimento em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de 

grave acidente de trânsito, ocorrido em 13/08/2015, conforme boletim de 

ocorrência anexado (ID – 4924840) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 7.354,77 (sete mil e trezentos e cinquenta e 

quatro reais e setenta e sete centavos ) em decorrência de sua invalidez. 

Com a inicial vieram os documentos anexados ao ID – 4924554. Pelo 

despacho inicial, foi deferido o pedido de justiça gratuita, designada a 

audiência de conciliação e determinada a citação e intimação da parte 

requerida. Conforme (ID – 11121144) foi realizada audiência de 

conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo 

pericial. Na contestação (ID- 8264072), alega à requerida, a preliminar da 

alteração do polo passivo da ação, da carência da ação ante a satisfação 

na esfera administrativa, da ausência de documentos essenciais à 

regulação do sinistro, bem como manifestou favorável ao laudo pericial. A 

parte autora impugnou a contestação (ID – 8819498), reiterando os termos 

da exordial, bem como manifestou favorável ao laudo pericial. Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c DAMS, proposta por 

Hugo Rafael Carvalho Nascimento em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, 

sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou, a preliminar da 

alteração do polo passivo da ação, da carência da ação ante a satisfação 

na esfera administrativa, da ausência de documentos essenciais à 

regulação do sinistro. Rejeito a preliminar de alteração do polo passivo, 

afirmando que deveria constar neste a SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido a esta a 

função de líder dos consórcios, pois, a demandada é parte legítima para 

figurar no polo passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de 

seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão 

pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071822/4/2020 Página 341 de 758



ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a preliminar de carência 

da ação sob o argumento de ausência de interesse processual porque já 

houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação eis 

que mesmo requerido na via administrativa, esse fato não retira a 

possibilidade de imediato e prévio acesso ao Judiciário, garantia 

Constitucional, uma vez que se busca receber a diferença do valor pago 

pela requerida. Dessa forma comprovado o acidente e o dano sofrido, faz 

jus o autor ao recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se 

falar em esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. Ainda, 

REJEITO ausência de documentos essenciais à regulação do sinistro, 

porque estão juntados (Id. 4924799. + Rejeitadas as preliminares, passo a 

análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização 

no valor R$ 7.354,77 (sete mil e trezentos e cinquenta e quatro reais e 

setenta e sete centavos). A parte autora juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e Histórico Clínico, 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação, atestou que o 

periciado apresenta “Invalidez Permanente definida como média (50%) em 

joelho esquerdo. A análise conjunta dos documentos acostados e da 

perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 13/08/2015, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em joelho esquerdo, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas.O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média em joelho esquerdo em 

um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus 

a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), equivalente a 

R$ 1687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), de acordo com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º 

da Lei 6.194/74. DO REEMBOLSO DAS DESPESAS DE ASSISTÊNCIA 

MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS) O reembolso de despesas 

médico-hospitalares está regulamentado pelo inciso III, e §§ 2º e 3º do 

artigo 3º da Lei nº. 6.194/74 e está condicionado à mera comprovação do 

acidente e das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por 

hospital, ambulatório ou médico assistente, nos termos do art. 5º, § 1º, "b", 

da Lei nº 6.194/74. No caso dos autos, com base nos documentos 

acostados, a requerente faz jus a cobertura pelo valor gasto a título de 

despesas médicas e suplementares, devidamente comprovados ID – 

4924855, no valor de R$ 267,27 (duzentos e sessenta e sete reais e vinte 

e sete centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do 

sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – 

DPVAT c/c DAMS, proposta por Hugo Rafael Carvalho Nascimento em 

face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais para condenar a 

requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente em joelho esquerdo, 

corrigido monetariamente data do sinistro (13/08/2015) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento do valor de R$ 267,27 (duzentos e sessenta e sete reais e 

vinte e sete centavos) por restituição com despesas médicas e 

suplementares (DAMS), corrigido monetariamente desde o efetivo 

desembolso, até a data do efetivo pagamento, devendo ser utilizado o 

índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento), a partir 

da citação; c) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013355-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JUCILEIDE MATOS DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))
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Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013355-27.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Maria Jucicleide Matos de Andrade em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de 

grave acidente de trânsito, ocorrido em 07/12/2017, conforme certidão de 

ocorrência anexado (ID – 13244690) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 13244672. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 15082441) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 15391808), alega à 

requerida, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo e 

a ausência de requerimento administrativo. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação (ID 16447935) reiterando os termos da 

exordial. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Maria Jucicleide 

Matos de Andrade em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação a 

preliminar de necessidade de alteração do polo passivo e a ausência de 

requerimento administrativo. Em relação a preliminar de retificação do polo 

passivo, onde a requerida afirma que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer 

REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de líder dos 

consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima para figurar no polo 

passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que recebem os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais 

indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob 

o argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. Em sendo a 

requerida residente nesta comarca não há que se falar em ausência do 

pressuposto legal para fixação de foro, ressaltando, por fim ser a 

presente demanda via inadequada para se discutir a competência. 

Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte 

autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando parcialmente 

incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da documentação de 

praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento médico, 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que a 

periciada apresenta “invalidez permanente leve (25%) em membro inferior 

esquerdo”. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia 

médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 07/12/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro inferior esquerdo, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 
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RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro inferior esquerdo, 

em um grau de 25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente 

faz jus a uma indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo 

com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data 

do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - 

DPVAT proposta por Maria Jucicleide Matos de Andrade em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente em membro inferior esquerdo, corrigido 

monetariamente data do sinistro (07/12/2017) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000192-14.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Simone do Prado Martins em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Sustenta o autor que foi vítima de grave acidente de trânsito, 

ocorrido em 18/10/2016, conforme boletim de ocorrência anexado (ID 

–4560487), que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento procedente a 

ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo no montante 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em decorrência de sua 

invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexo ao ID. 4560479. Pela 

decisão inicial foi deferido os benefícios da justiça gratuita, designada 

audiência de conciliação e determinada a citação e intimação da parte 

requerida. Conforme consta no (ID. 6691624), foi realizada a tentativa de 

conciliação entre as partes, restando infrutífera, bem como foi anexado o 

laudo pericial. Na contestação (ID. 6068121), alega à requerida a preliminar 

da alteração do polo passivo da ação, da falta de interesse de agir pela 

ausência de requerimento administrativo, fazendo menção ao principio da 

causalidade e sucumbência autoral. A parte autora impugnou a 

contestação (ID – 11855735) reiterando os termos da exordial. As partes 

manifestaram com relação ao laudo ID. 15745307 e 1612685. Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Simone do 

Prado Martins em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Profiro o 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. 

Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação a preliminar 

alteração do polo passivo da ação, da falta de interesse de agir pela 

ausência de requerimento administrativo, fazendo menção ao principio da 

causalidade e sucumbência autoral. Rejeito a preliminar de retificação do 

polo passivo, afirmando que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido a 

esta a função de líder dos consórcios, pois, a demandada é parte legítima 

para figurar no pólo passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de 

seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão 

pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência 

de interesse processual sob o argumento de que não houve pedido 

administrativo antes do ajuizamento da presente ação, tendo em vista que 

mesmo não requerido na via administrativa, esse fato não retira a 

possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, por se tratar 

de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o acidente e o dano 

sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro obrigatório, não 

havendo que se falar em esgotamento das vias administrativas para o 

pleito judicial. Rejeitadas as preliminares, passo à analise do mérito. Alega 

o autor, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando 

parcialmente incapacitado, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da 
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documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e Relatório de Ocorrência, 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão e conciliação atestou que “o 

periciado apresenta incapacidade como leve (25%) em mão esquerda”. A 

análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 18/10/2016, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente da mão esquerda, como se deu no caso em questão, 

o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas.O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente leve em mão esquerda, em um 

grau de 25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz jus 

a uma indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro 

até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o 

índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, 

devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos 

artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – 

DPVAT movida por Simone do Prado Martins em face de Porto Seguro Cia 

de Seguros Gerais, para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor 

de R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos) conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente parcial incompleta mão esquerda, corrigido monetariamente 

data do sinistro (18/10/2016) até a data do efetivo pagamento (Súmula 

43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de 

Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu 

interesse na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. 

Havendo pagamento voluntário da sentença e concordância da parte 

vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se 

os autos observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000960-37.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Wermeson Silva do Nascimento em face de Seguradora Líder. 

Sustenta o autor que foi vítima de grave acidente de trânsito, ocorrido em 

29/09/2016, conforme boletim de ocorrência anexado (ID – 4615325), que 

lhe causou a invalidez. Requer o julgamento procedente a ação, a fim de 

ser a parte requerida condenada a indenizá-lo no montante de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em decorrência de sua invalidez. 

Com a inicial vieram os documentos anexo ao ID. 4615286. Pela decisão 

inicial foi deferido os benefícios da justiça gratuita, designada audiência de 

conciliação e determinada a citação e intimação da parte requerida. 

Conforme consta no (ID. 7338297), foi realizada a tentativa de conciliação 

entre as partes, restando infrutífera, bem como foi anexado o laudo 

pericial. Na contestação (ID. 13521355), alega à requerida a preliminar da 

retificação do polo passivo da ação, da inépcia da inicial, pois os fatos 

narrados não decorrem conclusão lógica , da falta de interesse de agir 

pela ausência de requerimento administrativo, da juntada de comprovante 

de residência em nome do autor para fixação do foro, bem como 

manifestou favorável ao laudo pericial. A parte autora não impugnou a 

contestação embora intimada. A parte autora manifestou com relação ao 

laudo ID. 15737365. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Cuida-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por Wermeson Silva do Nascimento em face de Seguradora 

Líder. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação a 

preliminar a preliminar da retificação do polo passivo da ação, da inépcia 

da inicial, pois os fatos narrados não decorrem conclusão lógica , da falta 

de interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo, da 
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juntada de comprovante de residência em nome do autor para fixação do 

foro. Defiro o requerido pela requerida, e determino a retificação do polo 

passivo da presente ação, proceda Sr. Gestora a alteração no Sistema . A 

parte requerida suscita preliminar de inépcia da inicial, afirmando que da 

narração dos fatos não decorre conclusão lógica, como determina o artigo 

330, inciso I do CPC, mormente quanto à data do acidente, que deu ensejo 

a esta ação. Os fatos que deram ensejo à propositura da ação foram 

detalhadamente expostos pelo autor, e há, sim, conclusão lógica 

decorrente da narração postulatória, o que possibilitou, inclusive o 

exercício da defesa pela requerente. Assim, narrado o evento gerador da 

pretensão (acidente de trânsito) e formulado o pedido indenizatório com 

base na exposição plena e compreensível dos fatos, ensejando a defesa 

adequada do réu, então não há razão para se reconhecer inépcia da 

inicial, porque a procedência ou improcedência do pedido é questão de 

prova. REJEITO, pois, a preliminar de inépcia da inicial. REJEITO a preliminar 

de ausência de interesse processual sob o argumento de que não houve 

pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, tendo em 

vista que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato não retira 

a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, por se 

tratar de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o acidente e o 

dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro obrigatório, não 

havendo que se falar em esgotamento das vias administrativas para o 

pleito judicial. Acerca da ausência de comprovante de residência em nome 

da parte autora, REJEITO tal preliminar, uma vez que o referido documento 

não consiste em pressuposto legal para fixação de foro, haja vista que 

nas ações de cobrança de seguro DPVAT, o critério de fixação não é 

unicamente pelo domicílio do autor, facultando também a propositura na 

comarca onde ocorreu o acidente e no domicilio da requerida. Ressalto, 

por fim ser a presente demanda via inadequada para se discutir a 

competência. Rejeitadas as preliminares, passo à analise do mérito. Alega 

o autor, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando 

parcialmente incapacitado, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e Relatório de Ocorrência, 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão e conciliação atestou que “o 

periciado apresenta incapacidade como leve (25%) em mão direita”. A 

análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 29/09/2016, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente da mão direita, como se deu no caso em questão, o 

percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do valor máximo 

indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas.O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente leve em mão direita, em um grau 

de 25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a 

uma indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro 

até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o 

índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, 

devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos 

artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – 

DPVAT movida por Wermeson Silva do Nascimento em face de 

Seguradora Líder, para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor 

de R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos) conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente parcial incompleta mão direita, corrigido monetariamente data 

do sinistro (29/09/2016) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito
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OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1031200-72.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Rogério Francisco de Jesus em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 03/03/2018, conforme boletim de ocorrência 

anexado (ID – 15430275) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 15430255. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 18201458) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 18260348), alega à 

requerida, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo da 

demanda e a ausência de requerimento administrativo prévio. A parte 

autora impugnou a contestação (ID – 19496417), reiterando os termos da 

exordial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Rogério Francisco de Jesus em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, 

sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de 

contestação, preliminarmente, necessidade de alteração do polo passivo 

da demanda e a ausência de requerimento administrativo prévio. Em 

relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida 

afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a 

demandada parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

tendo em vista que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato 

não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, 

por se tratar de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o 

acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro 

obrigatório, não havendo que se falar em esgotamento das vias 

administrativas para o pleito judicial. Rejeitadas as preliminares, passo a 

análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização 

no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). O autor juntou na 

inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo 

de atendimento médico, comprovando o acidente e o atendimento médico 

após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de 

conciliação atestou que o periciado apresenta “invalidez permanente 

intensa (75%) em membro inferior esquerdo”. A análise conjunta dos 

documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo 

causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como 

o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o 

pagamento total na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do 

Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre 

registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o 

grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: 

"A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez". 

(grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 03/03/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro inferior esquerdo, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 
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PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro inferior esquerdo, 

em um grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o 

requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta 

e cinco por cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta por 

cento), de acordo com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da 

Lei 6.194/74, totalizando R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). DO REEMBOLSO DAS DESPESAS DE ASSISTÊNCIA 

MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS) O reembolso de despesas 

médico-hospitalares está regulamentado pelo inciso III, e §§ 2º e 3º do 

artigo 3º da Lei nº. 6.194/74 e está condicionado à mera comprovação do 

acidente e das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por 

hospital, ambulatório ou médico assistente, nos termos do art. 5º, § 1º, "b", 

da Lei nº 6.194/74. No caso dos autos, com base nos documentos 

acostados, o requerente faz jus a cobertura pelo valor gasto a título de 

despesas médicas e suplementares, devidamente comprovados ID. 

15430282) no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais). DA 

CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir 

a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 

406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que 

não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação 

de juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Rogério Francisco de Jesus em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 

7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme 

tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente em membro 

inferior esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro (03/03/2018) 

até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o 

índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir 

da citação; b) ao pagamento do valor de R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) por restituição com despesas médicas e suplementares 

(DAMS), corrigido monetariamente desde o efetivo desembolso, até a data 

do efetivo pagamento, devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido 

de juros de mora de 1% (um por cento), a partir da citação. c) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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Processo Número: 1031862-70.2017.8.11.0041
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1031862-70.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Leonilson do Carmo em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de trânsito, 

ocorrido em 13/05/2016, conforme Boletim de Ocorrência anexado (ID – 

10280568) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento procedente a 

ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo no montante 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em decorrência de sua 

invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexados ao ID 10280518. 

Pelo despacho inicial foi deferido o pedido de justiça gratuita, designada a 

audiência de conciliação e determinada a citação e intimação da parte 

requerida. Conforme (ID – 11485566) foi realizada audiência de 

conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo 

pericial. Na contestação (ID- 11386766), alega à requerida, 

preliminarmente, a alteração do polo passivo da ação, da inépcia da inicial, 

da necessidade de realização de pedido administrativo anterior ante a falta 

de necessidade de agir, da juntada de comprovante de residência em 

nome do autor para fixação do foro. A parte autora impugnou a 

contestação (ID – 11838094), reiterando os termos da exordial, bem como 

manifestou favorável ao laudo. Pelo despacho (ID – 15669992) foi 

determinada a intimação da parte requerida, para que a mesma se 

manifesta acerca do laudo pericial, bem como deixou decorrer o prazo 

sem manifestação. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por Leonilson do Carmo em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou, preliminarmente, a alteração 

do polo passivo da ação, da inépcia da inicial, da necessidade de 

realização de pedido administrativo anterior ante a falta de necessidade de 

agir, da juntada de comprovante de residência em nome do autor para 

fixação do foro. REJEITO a preliminar de alteração do polo passivo, 

afirmando que deveria constar neste a SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido a esta a 

função de líder dos consórcios, pois, a demandada é parte legítima para 

figurar no polo passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de 

seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão 

pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a preliminar da inépcia da 
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inicial, da necessidade de realização de pedido administrativo anterior ante 

a falta de necessidade de agir, pois estão juntados ao ID - 10280593. 

Acerca da ausência de comprovante de residência em nome da parte 

autora, REJEITO tal preliminar, uma vez que o referido documento não 

consiste em pressuposto legal para fixação de foro, haja vista que nas 

ações de cobrança de seguro DPVAT, o critério de fixação não é 

unicamente pelo domicílio do autor, facultando também a propositura na 

comarca onde ocorreu o acidente e no domicilio da requerida. Em sendo a 

requerida residente nesta comarca não há que se falar em ausência do 

pressuposto legal para fixação de foro, ressaltando, por fim ser a 

presente demanda via inadequada para se discutir a competência. 

Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte 

autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando parcialmente 

incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) A parte autora juntou na inicial, além da documentação 

de praxe, Boletim de Ocorrência e Histórico Clínico, comprovando o 

acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial 

realizada em sessão de conciliação atestou que a periciada apresenta 

“invalidez permanente média (50%) em membro inferior esquerdo e intensa 

(75% em membro inferior direito”. A análise conjunta dos documentos 

acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o 

acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento 

total na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro 

Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o 

Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, 

conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei 

de regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação 

original, a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 13/05/2016, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em membros inferiores , como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 100% (cem por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas.O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membros inferiores 

esquerdo e direito, em um grau de 50% (cinquenta por cento) e 75% 

(setenta e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 100% (cem por cento), equivalente a R$ 6.750,00 

(seis mil e setecentos e cinquenta reais) e 75% (setenta e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 100% (cem por cento), equivalente 

a R$ 10125,00 (dez mil cento e cinte e cinco reais) de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando o 

teto máximo permito por lei de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir 

a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 

406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que 

não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação 

de juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Leonilson do 

Carmo em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para condenar a 

requerida: a) ao pagamento do R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente em 

membros inferiores, corrigido monetariamente data do sinistro(13/05/2016) 

até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o 

índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir 

da citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1031823-73.2017.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, proposta 

por Ezequias Da Silva Madeira em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 25/06/2016, conforme boletim de ocorrência 

anexado (ID – 10276371) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) em decorrência 

de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexados ao ID – 

10276315. Pelo despacho inicial, foi deferido o pedido de justiça gratuita, 

designada a audiência de conciliação e determinada a citação e intimação 

da parte requerida. Conforme (ID – 11488565) foi realizada audiência de 
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conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo 

pericial. Na contestação (ID- 11218927), alega à requerida, a preliminar da 

alteração do polo passivo da ação, da carência da ação pela falta de 

interesse de agir ante ausência do pedido do requerimento administrativo. 

A parte autora impugnou a contestação (ID – 11701314), reiterando os 

termos da exordial, bem como manifestou favorável ao laudo pericial. A 

parte requerida embora intimada nada manifestou com relação ao laudo 

pericial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT , proposta 

por Ezequias Da Silva Madeira em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, 

sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou, a preliminar da 

alteração do polo passivo da ação, da carência da ação pela falta de 

interesse de agir ante a ausência do pedido do requerimento 

administrativo. Rejeito a preliminar de alteração do polo passivo, afirmando 

que deveria constar neste a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido a esta a função de líder dos 

consórcios, pois, a demandada é parte legítima para figurar no polo 

passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de seguradoras que 

recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar de carência da ação sob o argumento de 

ausência de interesse processual porque estão juntados ao ID. 10276390. 

Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte 

autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando parcialmente 

incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 5.500,00 (cinco mil e 

quinhentos reais). A parte autora juntou na inicial, além da documentação 

de praxe, Boletim de Ocorrência e Histórico Clínico, comprovando o 

acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial 

realizada em sessão de conciliação, atestou que o periciado apresenta 

“Invalidez Permanente definida como intensa (75%) em ombro direito”. A 

análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 25/06/2016, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em ombro, como se deu no caso em questão, o 

percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas.O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente intensa em ombro direito em um 

grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), 

equivalente a R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte 

e cinco centavos), de acordo com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º 

do art. 3º da Lei 6.194/74. DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da 

data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto 

aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao 

mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º 

do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do 

STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a data do evento 

danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos 

danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No 

caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a 

disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO 
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PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT, proposta por Ezequias Da Silva Madeira em face de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) 

ao pagamento do valor de R$ R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e 

um reais e vinte e cinco centavos), conforme tabela de percentuais, para 

o caso de invalidez permanente em Ombro Direito, corrigido 

monetariamente data do sinistro (25/06/2016) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033543-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIK NUNES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1033543-75.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Carlos Henrik Nunes Pereira em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 18/06/2017, conforme boletim de ocorrência 

anexado (ID – 10523322) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID. 10523273. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme consta no (ID – 

11499170), foi realizada a tentativa de conciliação entre as partes, 

restando infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. Na 

contestação (ID – 11572219), alega à requerida a preliminar de alteração 

do polo passivo da ação, da carência da ação pela falta de interesse de 

agir, pela ausência do requerimento administrativo. A parte autora 

impugnou a contestação (ID – 13120924), reiterando os termos da 

exordial, bem como manifestou com relação ao laudo pericial. 

Manifestação da parte requerida (ID – 1614506), com relação ao laudo 

pericial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

Cuida-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Carlos Henrik Nunes Pereira em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, 

sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de 

contestação a preliminar de alteração do polo passivo da ação, da 

carência da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do 

requerimento administrativo. Rejeito a preliminar de alteração do polo 

passivo, afirmando que deveria constar neste a SEGURADORA LÍDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido a 

esta a função de líder dos consórcios, pois, a demandada é parte legítima 

para figurar no polo passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de 

seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão 

pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a preliminar da ausência 

do requerimento administrativo, porque está juntado (ID – 10523311). 

Rejeitadas as preliminares, passo à análise do mérito. Alega a parte 

autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando parcialmente 

incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). A autora juntou na inicial, além da documentação de 

praxe, Certidão de Ocorrência e Boletim de Atendimento, comprovando o 

acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial 

realizada em sessão de audiência de conciliação atestou que o periciado 

apresenta “incapacidade física como leve 25% em estrutura crânio facial”. 

A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica 

realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 
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indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$ 13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 18/06/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em estrutura crânio facial, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 100% (cem por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado em sessão de audiência de 

conciliação pelo perito para fins indenizatórios, restou demonstrada 

invalidez permanente leve em estrutura crânio facial, em um grau de 25% 

(vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável de 100% (cem por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

3375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT movida por 

Carlos Henrik Nunes Pereira em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de 

R$ 3375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais) conforme tabela 

de percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial da estrutura 

crânio facial, corrigido monetariamente data do sinistro (18/06/2017) até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033305-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VLADEMIR BENEDITO DA GAMA FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1033305-56.2017.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, proposta 

por Vlademir Benedito da Gama Figueiredo em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de 

grave acidente de trânsito, ocorrido em 18/08/2017, conforme certidão de 

ocorrência anexado (ID – 10482035) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ao ID – 10481983. Pelo despacho inicial, foi deferido o pedido de 

justiça gratuita, designada a audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 11502841) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 11574934), alega à 

requerida, a preliminar da alteração do polo passivo da ação, da carência 

da ação pela falta de interesse de agir ante ausência do pedido do 

requerimento administrativo, da ausência de documentos indispensáveis 

para o processamento da demanda. A parte autora impugnou a 

contestação (ID – 13120260), reiterando os termos da exordial, bem como 

manifestou favorável ao laudo pericial. A parte requerida embora intimada 

nada manifestou com relação ao laudo pericial. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT , proposta por Vlademir 

Benedito da Gama Figueiredo em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, 

sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou, a preliminar da 

alteração do polo passivo da ação, da carência da ação pela falta de 

interesse de agir ante a ausência do pedido do requerimento 

administrativo, da ausência de documentos indispensáveis para o 

processamento da demanda. Rejeito a preliminar de alteração do polo 

passivo, afirmando que deveria constar neste a SEGURADORA LÍDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido a 

esta a função de líder dos consórcios, pois, a demandada é parte legítima 

para figurar no polo passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de 

seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão 

pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 
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segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a preliminar de carência 

da ação sob o argumento de ausência de interesse processual porque 

estão juntados ao ID. 10482027. Ainda, em sede de preliminar, o requerido 

pleiteia pela extinção do processo sem julgamento do mérito, sustentando 

que a parte autora não instruiu a inicial com os documentos essenciais à 

propositura da ação. Estabelece o artigo 5º, § 1º, alínea “a”, da Lei nº 

6.194/74, in verbis: “Art. 5º - O pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1 o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: (Redação dada pela 

Lei nº 11.482, de 2007). a) certidão de óbito, registro da ocorrência no 

órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso 

de morte; (Redação dada pela Lei nº 8.441, de 1992)” No caso dos autos, 

constata-se que, num juízo de cognição sumária, o autor logrou êxito em 

comprovar tanto o acidente, quanto o dano dele decorrente, satisfazendo 

as exigências estabelecidas no artigo acima explicitado. Assim, 

IMPROCEDE a preliminar de inépcia da inicial, pela ausência de 

documentação imprescindível, sendo imperioso destacar que a suficiência 

dos documentos acostados para a comprovação do direito ora pretendido 

se confundem com o mérito da ação, razão pela qual com ele será 

apreciado. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a 

parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando 

parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). A parte autora juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Certidão de Ocorrência e Histórico Clínico, 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação, atestou que o 

periciado apresenta “Invalidez Permanente definida como intensa (75%) 

em ombro direito”. A análise conjunta dos documentos acostados e da 

perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 18/08/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em ombro, como se deu no caso em questão, o 

percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas.O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente intensa em ombro direito em um 

grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), 

equivalente a R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte 

e cinco centavos), de acordo com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º 

do art. 3º da Lei 6.194/74. DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da 

data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto 

aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao 

mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º 

do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do 

STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a data do evento 

danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos 

danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No 

caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a 

disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT, proposta por Vlademir Benedito Gama Figueiredo em 

face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais para condenar a 

requerida: a) ao pagamento do valor de R$ R$ 2.531,25 (dois mil e 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), conforme tabela 

de percentuais, para o caso de invalidez permanente em Ombro Direito, 

corrigido monetariamente data do sinistro (18/08/2017) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º 

do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016697-80.2017.8.11.0041
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1016697-80.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Luzia Aparecida da Silva em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 07/02/2017, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 7610594) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) em decorrência 

de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos ao ID – 

7610214. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da justiça 

gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a citação e 

intimação da parte requerida. Conforme (ID – 10126592) foi realizada 

audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi anexado 

o laudo pericial. Na contestação (ID- 10400046), alega à requerida, 

preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo e a ausência 

de requerimento administrativo. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação (ID 10410574) reiterando os termos da exordial. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Luzia Aparecida da Silva em face de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o 

requerido suscitou em sede de contestação a preliminar de necessidade 

de alteração do polo passivo e a ausência de requerimento administrativo. 

Em relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida 

afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a 

demandada parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

tendo em vista que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato 

não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, 

por se tratar de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o 

acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro 

obrigatório, não havendo que se falar em esgotamento das vias 

administrativas para o pleito judicial. Rejeitadas as preliminares, passo a 

análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização 

no valor R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). O autor juntou na inicial, 

além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de 

atendimento médico, comprovando o acidente e o atendimento médico 

após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de 

conciliação atestou que a periciada apresenta “invalidez permanente leve 

(25%) em membro superior direito”. A análise conjunta dos documentos 

acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o 

acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento 

total na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro 

Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o 

Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, 

conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei 

de regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação 

original, a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 07/02/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro superior direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 
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perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro superior direito, em 

um grau de 25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com 

que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data 

do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - 

DPVAT proposta por Luzia Aparecida da Silva em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente em membro superior direito, corrigido 

monetariamente data do sinistro (07/02/2017) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1036255-04.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Gildo Silva Oliveira em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 27/12/2015, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 16066503) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 16066235. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 18228163) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 16066495), alega à 

requerida, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo, a 

ausência de requerimento administrativo e a ausência de representação 

válida em razão das assinaturas divergentes. A parte autora apresentou 

impugnação, conforme ID 18404713, reiterando os termos da exordial. Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de 

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Gildo 

Silva Oliveira em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. 

Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação a 

preliminar de necessidade de alteração do polo passivo, a ausência de 

requerimento administrativo e a ausência de representação válida em 

razão das assinaturas divergentes. Em relação a preliminar de retificação 

do polo passivo, onde a requerida afirma que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer 

REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de líder dos 

consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima para figurar no polo 

passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que recebem os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais 

indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob 

o argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. REJEITO, ainda, 

a preliminar de assinaturas divergente, tendo em vista que a presente via 

é inadequada para se discutir a questão levantada, sendo certo que seria 

necessária uma instauração de incidente. Rejeitadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu 
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acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo 

indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). O autor 

juntou na inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, 

Protocolo de atendimento médico, comprovando o acidente e o 

atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em 

sessão de conciliação atestou que a periciada apresenta “invalidez 

permanente intensa (75%) no tornozelo direito”. A análise conjunta dos 

documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo 

causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como 

o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o 

pagamento total na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do 

Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre 

registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o 

grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: 

"A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez". 

(grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 27/12/2015, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do tornozelo direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente no tornozelo direito, em um grau 

de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a 

uma indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) do 

valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com 

que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do 

sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - 

DPVAT proposta por Gildo Silva Oliveira em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente no tornozelo direito, corrigido monetariamente data do sinistro 

(27/12/2015) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1026401-20.2017.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, proposta 

por Helicio Gomes Pinto em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 22/06/2017, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 9595537) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais) 

em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ao ID – 9595506. Pelo despacho inicial, foi deferido o pedido de 

justiça gratuita, designada a audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 10946329) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 10888505), alega à 

requerida, a preliminar da alteração do polo passivo da ação, da carência 

da ação pela falta de interesse de agir ante ausência do pedido do 

requerimento administrativo, fazendo menção ao principio da causalidade 

e a sucumbência autoral, da juntada de comprovante de residência em 

nome do autor para fixação do foro. A parte autora impugnou a 

contestação (ID – 11382887), reiterando os termos da exordial, bem como 

manifestou favorável ao laudo pericial. A parte requerida manifestou (ID. 

16096381) com relação ao laudo pericial. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT , proposta por Helicio Gomes Pinto em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da 

lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde 

de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 
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documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou, a 

preliminar da alteração do polo passivo da ação, da carência da ação pela 

falta de interesse de agir ante ausência do pedido do requerimento 

administrativo, fazendo menção ao principio da causalidade e a 

sucumbência autoral, da juntada de comprovante de residência em nome 

do autor para fixação do foro. Rejeito a preliminar de alteração do polo 

passivo, afirmando que deveria constar neste a SEGURADORA LÍDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido a 

esta a função de líder dos consórcios, pois, a demandada é parte legítima 

para figurar no polo passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de 

seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão 

pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a preliminar de carência 

da ação sob o argumento de ausência de interesse processual porque 

estão juntados ao ID. 9595537. Acerca da ausência de comprovante de 

residência em nome da parte autora, REJEITO tal preliminar, uma vez que o 

referido documento não consiste em pressuposto legal para fixação de 

foro, haja vista que nas ações de cobrança de seguro DPVAT, o critério 

de fixação não é unicamente pelo domicílio do autor, facultando também a 

propositura na comarca onde ocorreu o acidente e no domicilio da 

requerida. Em sendo a requerida residente nesta comarca não há que se 

falar em ausência do pressuposto legal para fixação de foro, ressaltando, 

por fim ser a presente demanda via inadequada para se discutir a 

competência. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega 

a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando 

parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 3.375,00 

(três mil e trezentos e setenta e cinco reais). A parte autora juntou na 

inicial, além da documentação de praxe, Certidão de Ocorrência e Histórico 

Clínico, comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. 

A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação, atestou que 

o periciado apresenta “Invalidez Permanente definida como média (50%) 

em ombro direito”. A análise conjunta dos documentos acostados e da 

perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 22/06/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em ombro, como se deu no caso em questão, o 

percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas.O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média em ombro direito em um 

grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a 

uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), equivalente a R$ 

1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

de acordo com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 

6.194/74. DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro 

até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o 

índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, 

devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos 

artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – 
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DPVAT, proposta por Helicio Gomes Pinto em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do valor de R$ R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), conforme tabela de percentuais, para o 

caso de invalidez permanente em Ombro Direito, corrigido monetariamente 

data do sinistro (22/06/2017) até a data do efetivo pagamento (Súmula 

43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de 

Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu 

interesse na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. 

Havendo pagamento voluntário da sentença e concordância da parte 

vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se 

os autos observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030826-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENSMAR LIRA COSTA MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1030826-90.2017.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Rubensmar Lira Costa Mendes em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 07/07/2017, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 10121413) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ao ID.10121384. Pelo despacho inicial, foi deferido o pedido de 

justiça gratuita, designada a audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 11469417) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 11741316), alega à 

requerida, preliminarmente, a alteração do polo passivo da lide, da 

carência da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do 

requerimento administrativo, da ausência do laudo do IML, bem como 

manifestou favorável ao laudo pericial. A parte autora impugnou a 

contestação (ID – 12576261), reiterando os termos da exordial, bem como 

manifestou favorável ao laudo pericial. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Rubensmar Lira Costa Mendes em face 

de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado 

da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria 

prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as 

provas documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido 

suscitou, preliminarmente, a alteração do polo passivo da lide, da carência 

da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento 

administrativo, da ausência do laudo do IML. Rejeito a preliminar de 

alteração do polo passivo, afirmando que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter 

sido concedido a esta a função de líder dos consórcios, pois, a 

demandada é parte legítima para figurar no polo passivo, tendo em vista 

que é integrante do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos 

do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. Rejeito a preliminar 

de carência da ação sob o argumento de ausência de interesse 

processual, pois está juntada ID. 10121449. IMPROCEDE a preliminar de 

ausência do Laudo do IML, pois a não elaboração de laudo pelo IML, não 

impede que, em momento posterior, seja determinado pelo juízo, ex officio 

ou a requerimento da parte, produção de prova pericial por perito médico, 

a fim de complementar o laudo ou contrapô-lo. Rejeitadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu 

acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo 

indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A parte 

autora juntou na inicial, além da documentação de praxe, Boletim de 

Ocorrência e Histórico Clínico, comprovando o acidente e o atendimento 

médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de 

conciliação atestou que o periciado apresenta “invalidez permanente 

intensa (75%) em segmento da coluna lombar”. A análise conjunta dos 

documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo 

causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como 

o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o 

pagamento total na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do 

Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre 

registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o 

grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: 

"A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez". 

(grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 
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Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 07/07/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente segmento da coluna, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente intensa em segmento da coluna 

lombar, em um grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o 

requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta 

e cinco por cento) do valor máximo indenizável de 25% (setenta por 

cento), equivalente a R$ 2.531,25 (um mil e seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos) de acordo com que preceitua o inc. II do 

parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74. DA CORREÇÃO MONETÁRIA 

Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 

43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS 

MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, 

na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil 

c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste 

caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a 

data do evento danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu 

causa aos danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do 

seguro. No caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, 

aplicável a disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto 

isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido Ação de Cobrança 

do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Rubensmar Lira Costa 

Mendes em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para condenar a 

requerida: a) ao pagamento do R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e 

um reais e vinte e cinco centavos), conforme tabela de percentuais, para 

o caso de invalidez permanente em segmento da coluna lombar, corrigido 

monetariamente data do sinistro (07/07/2017) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034737-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TEREZA DO ROSARIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1034737-13.2017.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Maria Tereza do Rosario em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 09/08/2017, conforme boletim de ocorrência anexado 

(ID – 10710074) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 9.450,00 (nove mil e quatrocentos e cinquenta reais) 

em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ai ID – 10710049. Pela decisão inicial foi deferido o pedido de 

justiça gratuita, designada a audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 11893257) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado laudo pericial. Na contestação (ID- 11458234), alega à requerida, 

preliminarmente, da alteração do polo passivo da ação, da carência da 

ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento 

administrativo, da ausência de documentos indispensáveis à propositura 

da ação, da juntada de comprovante de residência em nome do autor para 

fixação do foro. A parte autora impugnou a contestação, reiterando os 

termos da inicial (11986845), bem como manifestou favorável ao laudo 

pericial. A parte requerida manifestou (ID. 16097119), favorável ao laudo 

pericial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Maria Tereza do Rosario em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação a 

preliminar da alteração do polo passivo da ação, da carência da ação pela 

falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento administrativo, da 

ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, da juntada 

de comprovante de residência em nome do autor para fixação do foro. 

Rejeito a preliminar de alteração do polo passivo, afirmando que deveria 

constar neste a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO 

DPVAT S/A, por ter sido concedido a esta a função de líder dos 

consórcios, pois, a demandada é parte legítima para figurar no polo 

passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de seguradoras que 

recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 
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estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob 

o argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, pois está juntado ao ID. 10710074 Ainda, em sede de 

preliminar, o requerido pleiteia pela extinção do processo sem julgamento 

do mérito, sustentando que a parte autora não instruiu a inicial com os 

documentos essenciais à propositura da ação. Estabelece o artigo 5º, § 

1º, alínea “a”, da Lei nº 6.194/74, in verbis: “Art. 5º - O pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não 

resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 

1 o A indenização referida neste artigo será paga com base no valor 

vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos 

beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a 

liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes 

documentos: (Redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007). a) certidão de 

óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de 

qualidade de beneficiários no caso de morte; (Redação dada pela Lei nº 

8.441, de 1992)” No caso dos autos, constata-se que, num juízo de 

cognição sumária, o autor logrou êxito em comprovar tanto o acidente, 

quanto o dano dele decorrente, satisfazendo as exigências estabelecidas 

no artigo acima explicitado. Assim, IMPROCEDE a preliminar de inépcia da 

inicial, pela ausência de documentação imprescindível, sendo imperioso 

destacar que a suficiência dos documentos acostados para a 

comprovação do direito ora pretendido se confundem com o mérito da 

ação, razão pela qual com ele será apreciado. Acerca da ausência de 

comprovante de residência em nome da parte autora, REJEITO tal 

preliminar, uma vez que o referido documento não consiste em 

pressuposto legal para fixação de foro, haja vista que nas ações de 

cobrança de seguro DPVAT, o critério de fixação não é unicamente pelo 

domicílio do autor, facultando também a propositura na comarca onde 

ocorreu o acidente e no domicilio da requerida. Em sendo a requerida 

residente nesta comarca não há que se falar em ausência do pressuposto 

legal para fixação de foro, ressaltando, por fim ser a presente demanda 

via inadequada para se discutir a competência. Rejeitadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu 

acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo 

indenização no valor R$ 9.450,00 (nove mil e quatrocentos e cinquenta 

reais). A parte autora juntou na inicial, além da documentação de praxe, 

Boletim de Ocorrência e Histórico Clínico, comprovando o acidente e o 

atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em 

sessão de conciliação atestou que a periciada apresenta “invalidez 

permanente leve (25%) em membro superior esquerdo”. A análise 

conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento total na esfera administrativa, o autor faz 

jus à indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça 

sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme a edição da 

Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em 

caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional 

ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do 

seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, a 

possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 09/08/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em membro superior esquerdo, como se deu no 

caso em questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por 

cento) do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE 

AGIR – AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU 

DA INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro superior esquerdo, 

em um grau de 25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, a requerente 

faz jus a uma indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo 

com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data 

do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Maria Tereza do Rosario em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros, para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente em membro superior esquerdo, corrigido 

monetariamente data do sinistro (09/08/2017) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 
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R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019562-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIS DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTIN OAB - MT0020929A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1019562-13.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Elvis de Melo em face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 05/10/2016, conforme boletim de ocorrência anexado 

(ID – 3665733) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 3665673. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 5901445) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 6045541), alega à requerida, 

preliminarmente, a ausência de requerimento administrativo prévio, 

ausência de laudo do IML, carência da ação em razão de boletim de 

ocorrência inválido. A parte autora impugnou a contestação (ID – 

6110957), reiterando os termos da exordial. Os autos vieram conclusos. É 

o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Elvis de Melo em face de 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Profiro o 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. 

Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação, 

preliminarmente, a ausência de requerimento administrativo prévio, 

ausência de laudo do IML, carência da ação em razão de boletim de 

ocorrência inválido. REJEITO a preliminar de ausência de interesse 

processual sob o argumento de que não houve pedido administrativo 

antes do ajuizamento da presente ação, tendo em vista que mesmo não 

requerido na via administrativa, esse fato não retira a possibilidade de 

imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia 

constitucional. Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o 

autor ao recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. REJEITO a 

preliminar de Carência de Ação por invalidade do Boletim de Ocorrência, 

pois embora a seguradora recorrente tenha alegado em sede de preliminar 

de carência de ação, a invalidade do boletim de ocorrência, para a 

comprovação dos fatos alegados na inicial, não se trata de questão 

preliminar, mas matéria relativa à de prova documental e, portanto, atinente 

ao mérito da demanda. Assim, deverá ser analisada em momento 

oportuno, juntamente com o mérito. IMPROCEDE a preliminar de ausência 

do Laudo do IML, pois a não elaboração de laudo pelo IML, não impede 

que, em momento posterior, seja determinado pelo juízo, ex officio ou a 

requerimento da parte, produção de prova pericial por perito médico, a fim 

de complementar o laudo ou contrapô-lo. Rejeitadas as preliminares, passo 

a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização 

no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). O autor juntou na 

inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo 

de atendimento médico, comprovando o acidente e o atendimento médico 

após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de 

conciliação atestou que o periciado apresenta “invalidez permanente leve 

(25%) na mão direita”. A análise conjunta dos documentos acostados e da 

perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 05/10/2016, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente da mão direita, como se deu no caso em questão, o 

percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do valor máximo 

indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente da mão direita, em um grau de 

25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 
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centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro 

até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o 

índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, 

devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos 

artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - 

DPVAT proposta por Elvis de Melo em face de Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente na mão direita, corrigido monetariamente data do 

sinistro (05/10/2016) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022769-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1022769-20.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Ademir Pereira dos Santos em face de Porto Seguros Cia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 21/05/2016, conforme boletim de ocorrência anexado 

(ID – 4444200) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexo 

ao ID – 4444098. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme consta no (ID – 

5813678) foi realizada a tentativa de conciliação entre as partes, restando 

infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID – 

5849030) alega à requerida a preliminar da alteração do polo passivo, da 

carência da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do 

requerimento administrativo, da ausência do laudo do IML. A parte autora 

apresentou impugnação reiterando os termos da inicial, bem como 

manifestou favorável ao laudo ID. 11404766 e 11404796. A parte 

requerida manifestou favorável ao laudo- ID. 17312030. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada proposta por Ademir 

Pereira dos Santos em face de Porto Seguros Cia de Seguros Gerais. 

Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou preliminar alteração do polo 

passivo, da carência da ação pela falta de interesse de agir, pela 

ausência do requerimento administrativo, da ausência do laudo do IML. 

Rejeito a preliminar de alteração do polo passivo, afirmando que deveria 

constar neste a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO 

DPVAT S/A, por ter sido concedido a esta a função de líder dos 

consórcios, pois, a demandada é parte legítima para figurar no polo 

passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de seguradoras que 

recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob 

o argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, pois está untado no ID. 4444197. IMPROCEDE a 

preliminar de ausência do Laudo do IML, pois a não elaboração de laudo 

pelo IML, não impede que, em momento posterior, seja determinado pelo 

juízo, ex officio ou a requerimento da parte, produção de prova pericial por 

perito médico, a fim de complementar o laudo ou contrapô-lo. Rejeitada a 

preliminar, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, 

que sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). A autora juntou na inicial, além da documentação de praxe, Boletim 

de Ocorrência e Histórico Clínico, comprovando o acidente e o atendimento 

médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de 

conciliação atestou que “o periciado apresenta invalidez permanente como 

média (25%) em “pé” esquerdo”. A análise conjunta dos documentos 

acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o 

acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento 

na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro 

Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o 

Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, 

conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei 

de regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação 

original, a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 
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vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 21/05/2016, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do pé esquerdo, como se deu no caso em questão, 

o percentual incidente será de até 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente leve no “pé” esquerdo, em um 

grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a 

uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 50% (cinquenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT movida por 

Ademir Pereira dos Santos em face de Porto Seguros Cia de Seguros 

Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 

3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais) conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente no pé esquerdo, 

corrigido monetariamente data do sinistro (21/05/2016) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º 

do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034790-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JUNIOR DE ALMEIDA ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1034790-91.2017.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Manoel Junior de Almeida Arruda em face de Porto Seguro Companhia 

de Seguros. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 22/07/2017, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 10716365) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ai ID – 10716357. Pela decisão inicial foi deferido o pedido de 

justiça gratuita, designada a audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 11897418) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado laudo pericial. Na contestação (ID- 11953411), alega à requerida, 

preliminarmente, da alteração do polo passivo da ação, da carência da 

ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento 

administrativo, da ausência de documentos indispensáveis à propositura 

da ação. A parte autora impugnou a contestação, reiterando os termos da 

inicial (13403736), bem como manifestou favorável ao laudo pericial. A 

parte requerida manifestou (ID. 16321856), favorável ao laudo pericial. Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de 

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Manoel 

Junior de Almeida Arruda em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação a 

preliminar da alteração do polo passivo da ação, da carência da ação pela 

falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento administrativo, da 

ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação. Rejeito a 

preliminar de alteração do polo passivo, afirmando que deveria constar 

neste a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT 

S/A, por ter sido concedido a esta a função de líder dos consórcios, pois, 

a demandada é parte legítima para figurar no polo passivo, tendo em vista 

que é integrante do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos 

do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 
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que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

pois está juntado ao ID. 10716369 Ainda, em sede de preliminar, o 

requerido pleiteia pela extinção do processo sem julgamento do mérito, 

sustentando que a parte autora não instruiu a inicial com os documentos 

essenciais à propositura da ação. Estabelece o artigo 5º, § 1º, alínea “a”, 

da Lei nº 6.194/74, in verbis: “Art. 5º - O pagamento da indenização será 

efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1 o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: (Redação dada pela 

Lei nº 11.482, de 2007). a) certidão de óbito, registro da ocorrência no 

órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso 

de morte; (Redação dada pela Lei nº 8.441, de 1992)” No caso dos autos, 

constata-se que, num juízo de cognição sumária, o autor logrou êxito em 

comprovar tanto o acidente, quanto o dano dele decorrente, satisfazendo 

as exigências estabelecidas no artigo acima explicitado. Assim, 

IMPROCEDE a preliminar de inépcia da inicial, pela ausência de 

documentação imprescindível, sendo imperioso destacar que a suficiência 

dos documentos acostados para a comprovação do direito ora pretendido 

se confundem com o mérito da ação, razão pela qual com ele será 

apreciado. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a 

parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando 

parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). A parte autora juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Certidão de Ocorrência e Histórico Clínico, 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que a 

periciada apresenta “invalidez permanente leve (25%) em membro inferior 

esquerdo”. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia 

médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 22/07/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em membro inferior esquerdo, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro inferior esquerdo, 

em um grau de 25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, a requerente 

faz jus a uma indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo 

com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data 

do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Manoel Junior de Almeida Arruda em face de 

Porto Seguro Companhia de Seguros, para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente em membro inferior esquerdo, corrigido 

monetariamente data do sinistro (22/07/2017) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 
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manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001259-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE DA SILVA SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR OAB - MT10681-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001259-43.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Elenice da Silva Sampaio em face de Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro DPVAT S/A. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave 

acidente de trânsito, ocorrido em 27/01/2018, conforme boletim de 

ocorrência anexado (ID – 17366514) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 17366511. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 19644793), foi 

realizada a audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como 

foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID - 19296848), alega a 

requerida a preliminar a ausência de requerimento administrativo prévio. 

Impugnação à contestação conforme id 20076559, reiterando os termos 

da exordial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por Elenice da Silva Sampaio em face de Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Profiro o julgamento antecipado da lide 

(artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de 

outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em 

sede de contestação a preliminar de ausência de requerimento 

administrativo prévio. REJEITO a preliminar de ausência de interesse 

processual sob o argumento de que não houve o pedido administrativo 

antes do ajuizamento da presente ação, tendo em vista que mesmo não 

requerido na via administrativa, esse fato não retira a possibilidade de 

imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia 

constitucional. Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o 

autor ao recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. Rejeitadas a 

preliminar, passo a análise do mérito. Alega o autor, em síntese, que 

sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitado, 

requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). O autor juntou na inicial, além da documentação de praxe, Boletim 

de Ocorrência, Protocolo de atendimento médico, comprovando o acidente 

e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada 

em sessão de conciliação atestou que “a periciada apresenta 

incapacidade permanente leve (25%) no joelho esquerdo”. A análise 

conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento total na esfera administrativa, o autor faz 

jus à indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça 

sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme a edição da 

Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em 

caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional 

ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do 

seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, a 

possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 27/01/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do joelho esquerdo, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente leve no joelho esquerdo, em um 

grau de 25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, a requerente faz jus 

a uma indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com 

que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco 

centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro 

até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o 

índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, 

devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos 

artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – 

DPVAT proposta por Elenice da Silva Sampaio em face de Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, para condenar a requerida: 

a) ao pagamento do valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais 

e setenta e cinco centavos) conforme tabela de percentuais, para o caso 
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de invalidez permanente do joelho esquerdo, corrigido monetariamente 

data do sinistro (27/01/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 

43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de 

Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu 

interesse na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. 

Havendo pagamento voluntário da sentença e concordância da parte 

vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se 

os autos observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036853-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO LEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1036853-89.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Gilmar Antonio Leida em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Sustenta o autor que foi vítima de grave acidente de trânsito, 

ocorrido em 14/06/2017, conforme boletim de ocorrência anexado (ID – 

11022180), que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento procedente a 

ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo no montante 

de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) em decorrência de sua 

invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexo ao ID. 11021949. Pela 

decisão inicial foi deferido os benefícios da justiça gratuita, designada 

audiência de conciliação e determinada a citação e intimação da parte 

requerida. Conforme consta no (ID. 11891911), foi realizada a tentativa de 

conciliação entre as partes, restando infrutífera, bem como foi anexado o 

laudo pericial. Na contestação (ID. 11355594), alega à requerida a 

preliminar da alteração do polo passivo da ação, da falta de interesse de 

agir pela ausência de requerimento administrativo, da juntada de 

comprovante de residência em nome do autor para fixação do foro. A 

parte autora impugnou a contestação (ID.12192553), reiterando os termos 

da inicial, bem como manifestou favorável ao laudo. A parte requerida 

embora intimada, não manifestou com relação ao laudo pericial. Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Gilmar Antonio 

Leida em face de Porto Seguros Companhia de Seguros Gerais. Profiro o 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. 

Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação a preliminar 

da alteração do polo passivo da ação, da falta de interesse de agir pela 

ausência de requerimento administrativo, da juntada de comprovante de 

residência em nome do autor para fixação do foro. Rejeito a preliminar de 

alteração do polo passivo, afirmando que deveria constar neste a 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter 

sido concedido a esta a função de líder dos consórcios, pois, a 

demandada é parte legítima para figurar no polo passivo, tendo em vista 

que é integrante do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos 

do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

pois estão juntados ao ID. 11022206. Acerca da ausência de comprovante 

de residência em nome da parte autora, REJEITO tal preliminar, uma vez 

que o referido documento não consiste em pressuposto legal para fixação 

de foro, haja vista que nas ações de cobrança de seguro DPVAT, o 

critério de fixação não é unicamente pelo domicílio do autor, facultando 

também a propositura na comarca onde ocorreu o acidente e no domicilio 

da requerida. Ressalto, por fim ser a presente demanda via inadequada 

para se discutir a competência. Rejeitadas as preliminares, passo à 

analise do mérito. Alega o autor, em síntese, que sofreu acidente de 

transito, restando parcialmente incapacitado, requerendo indenização no 

valor R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais). O autor juntou na inicial, 

além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e Relatório de 

Ocorrência, comprovando o acidente e o atendimento médico após o 

ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão e conciliação 

atestou que “o periciado apresenta incapacidade como leve (25%) em mão 

direita”. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica 

realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 
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aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 14/06/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente da mão direita, como se deu no caso em questão, o 

percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do valor máximo 

indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas.O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente leve em mão direita, em um grau 

de 25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a 

uma indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro 

até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o 

índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, 

devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos 

artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – 

DPVAT movida por Gilmar Antonio Leida em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguro Gerais, para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do valor de R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos) conforme tabela de percentuais, para o caso 

de invalidez permanente parcial incompleta mão direita, corrigido 

monetariamente data do sinistro (14/06/2017) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1028633-05.2017.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Luis Fernando Farias Alves em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 09/07/2017, conforme Boletim de Acidente de 

Trânsito anexado (ID – 9874662) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 6.750,00 (sei mil e setecentos e cinquenta 

reais) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os 

documentos anexados ao ID – 9874622. Pelo despacho inicial foi deferido 

o pedido de justiça gratuita, designada a audiência de conciliação e 

determinada a citação e intimação da parte requerida. Na contestação (ID- 

10911124), alega à requerida, preliminarmente, a alteração do polo 

passivo da lide, da carência da ação pela falta de interesse de agir, ante a 

ausência do requerimento administrativo, fazendo menção ao principio da 

causalidade e sucumbência autoral. Conforme (ID – 10941896) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. A parte autora impugnou a contestação (ID – 

11383352), reiterando os termos da exordial, bem como manifestou 

favorável ao laudo. A parte requerida manifestou (ID.16003264) com 

relação ao laudo. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por Luis Fernando Farais Alves em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, 

sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou, 

preliminarmente, a alteração do polo passivo da lide, da carência da ação 

pela falta de interesse de agir, ante a ausência do requerimento 

administrativo, fazendo menção ao principio da causalidade e 

sucumbência autoral. Rejeito a preliminar de alteração do polo passivo, 

afirmando que deveria constar neste a SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido a esta a 

função de líder dos consórcios, pois, a demandada é parte legítima para 

figurar no polo passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de 

seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão 

pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 
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matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a preliminar de carência 

da ação sob o argumento de ausência de interesse processual, pois está 

juntado ao ID. 9874662. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do 

mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, 

restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 

6.750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta reais). A parte autora juntou 

na inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e 

Histórico Clínico, comprovando o acidente e o atendimento médico após o 

ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação 

atestou que a periciada apresenta “invalidez permanente média (50%) em 

5º dedo do pé direito”. A análise conjunta dos documentos acostados e da 

perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 09/07/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em dedo do pé, como se deu no caso em questão, o 

percentual incidente será de até 10% (dez por cento) do valor máximo 

indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em 5º dedo do pé direito, em um 

grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a 

uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 10% (dez por cento), equivalente a R$ 675,00 

(seiscentos e setenta e cinco reais), de acordo com que preceitua o inc. II 

do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74. DA CORREÇÃO MONETÁRIA 

Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 

43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS 

MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, 

na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil 

c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste 

caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a 

data do evento danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu 

causa aos danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do 

seguro. No caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, 

aplicável a disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto 

isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, proposta por Luis Fernando 

Farias Alves em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais para 

condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de R$ R$ R$ 675,00 

(seiscentos e setenta e cinco reais), conforme tabela de percentuais, para 

o caso de invalidez permanente em 5ª dedo do pé direito, corrigido 

monetariamente data do sinistro (09/07/2017) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014199-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO CAIO FRANCA DE QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1014199-11.2017.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Humberto Caio França de Queiroz em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 13/12/2016, conforme Boletim de Acidente de 

Trânsito anexado (ID – 6822900) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ao ID – 6822630. Pelo despacho inicial, foi deferido o pedido de 
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justiça gratuita, designada a audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Na contestação (ID- 9381864), 

alega à requerida, preliminarmente, a alteração do polo passivo da lide, de 

carência da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do 

requerimento administrativo, fazendo menção ao principio da causalidade 

e sucumbência autoral. Conforme (ID – 10067723) foi realizada audiência 

de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo 

pericial. A parte autora impugnou a contestação (ID – 11623665), 

reiterando os termos da exordial. Manifestação da parte autora acerca do 

laudo pericial ao ID - 11623731. Manifestação da parte requerida acerca 

do laudo pericial (ID – 16631976). Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Humberto Caio França de Queiroz em 

face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o 

requerido suscitou, preliminarmente, a alteração do polo passivo da lide, 

de carência da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do 

requerimento administrativo, fazendo menção ao principio da causalidade 

e sucumbência autoral. Rejeito a preliminar de alteração do polo passivo, 

afirmando que deveria constar neste a SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido a esta a 

função de líder dos consórcios, pois, a demandada é parte legítima para 

figurar no polo passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de 

seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão 

pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência 

de interesse processual sob o argumento de que não houve pedido 

administrativo antes do ajuizamento da presente ação, tendo em vista que 

mesmo não requerido na via administrativa, esse fato não retira a 

possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, por se tratar 

de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o acidente e o dano 

sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro obrigatório, não 

havendo que se falar em esgotamento das vias administrativas para o 

pleito judicial. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega 

a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando 

parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). A parte autora juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Certidão de Ocorrência e Histórico Clínico, 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que a 

periciada apresenta “invalidez permanente intensa (75%) em tornozelo 

direito”. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica 

realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 13/12/2016, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em tornozelo direito, como se deu em questão, o 

percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em tornozelo direito, em um grau 

de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a 

uma indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) do 

valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), equivalente a 

R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), de acordo com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º 
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da Lei 6.194/74. DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do 

sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – 

DPVAT proposta por Humberto Caio França de Queiroz em face de Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte 

e cinco centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente em tornozelo direito, corrigido monetariamente data 

do sinistro (13/12/2016) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000075-35.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NAZARE AUGUSTO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000075-35.2017.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Maria Nazaré Augusto da Costa em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 03/09/2016, conforme Boletim de Acidente de 

Trânsito anexado (ID – 4571977) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ao ID – 4571958. Pelo despacho (ID – 15096220), foi deferido o 

pedido de justiça gratuita, designada a audiência de conciliação e 

determinada a citação e intimação da parte requerida. Na contestação (ID- 

5777832), alega à requerida, preliminarmente, a alteração do polo passivo 

da lide, de carência da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência 

do requerimento administrativo, fazendo menção ao principio da 

causalidade e sucumbência autoral, da juntada de comprovante de 

residência em nome do autor para fixação do foro. Conforme (ID – 

17028507) foi realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, 

bem como foi anexado o laudo pericial. A parte autora impugnou a 

contestação (ID – 17337197), reiterando os termos da exordial. 

Manifestação da parte autora acerca do laudo pericial ao ID - 17337203. 

Manifestação da parte requerida acerca do laudo pericial (ID – 17462894). 

Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se 

de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Maria 

Nazaré Augusto da Costa em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou, preliminarmente, a alteração 

do polo passivo da lide, de carência da ação pela falta de interesse de 

agir, pela ausência do requerimento administrativo, fazendo menção ao 

principio da causalidade e sucumbência autoral, da juntada de 

comprovante de residência em nome do autor para fixação do foro. Rejeito 

a preliminar de retificação do polo passivo, afirmando que deveria constar 

neste a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT 

S/A, por ter sido concedido a esta a função de líder dos consórcios, pois, 

a demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, tendo em vista 

que é integrante do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos 

do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. Rejeito a preliminar 

de carência da ação sob o argumento de ausência de interesse 

processual, pois está juntado ao ID. 4571976. Acerca da ausência de 

comprovante de residência em nome da parte autora, REJEITO tal 

preliminar, uma vez que o referido documento não consiste em 

pressuposto legal para fixação de foro, haja vista que nas ações de 

cobrança de seguro DPVAT, o critério de fixação não é unicamente pelo 

domicílio do autor, facultando também a propositura na comarca onde 

ocorreu o acidente e no domicilio da requerida. Em sendo a requerida 

residente nesta comarca não há que se falar em ausência do pressuposto 

legal para fixação de foro, ressaltando, por fim ser a presente demanda 

via inadequada para se discutir a competência. Rejeitadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu 

acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo 

indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A parte 

autora juntou na inicial, além da documentação de praxe, Certidão de 

Ocorrência e Histórico Clínico, comprovando o acidente e o atendimento 

médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de 

conciliação atestou que a periciada apresenta “invalidez permanente 

média (50%) em tornozelo direito”. A análise conjunta dos documentos 

acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o 

acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento 

total na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro 

Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o 
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Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, 

conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei 

de regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação 

original, a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 03/09/2016, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em tornozelo direito, como se deu em questão, o 

percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas.O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em tornozelo direito, em um grau 

de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), equivalente a R$ 

1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

de acordo com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 

6.194/74. DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro 

até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o 

índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, 

devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos 

artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – 

DPVAT proposta por Maria Nazaré Augusto da Costa em face de Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente em tornozelo direito, corrigido monetariamente data 

do sinistro (03/09/2016) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019417-83.2018.8.11.0041
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ANTONIO JOSE SILVA FIGUEREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1019417-83.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Antônio José Silva Figueiredo em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 21/01/2018, conforme boletim de ocorrência 

anexado (ID – 13979766) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 13979719. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 16152781), foi 

realizada a audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como 

foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID - 15843891), alega a 

requerida a preliminar de alteração do polo passivo e a ausência de 

requerimento administrativo prévio. Impugnação à contestação conforme id 

17404247, reiterando os termos da exordial e concordando com o laudo 

pericial. Manifestações da parte requerida concordando com o conteúdo 

do laudo médico (ID – 16710561). Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Antônio José Silva Figueiredo em face 

de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o 

requerido suscitou em sede de contestação a preliminar de alteração do 

polo passivo e a ausência de requerimento administrativo prévio. REJEITO 

a preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

tendo em vista que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato 

não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, 

por se tratar de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o 

acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro 

obrigatório, não havendo que se falar em esgotamento das vias 

administrativas para o pleito judicial. Em relação a preliminar de retificação 

do polo passivo, onde a requerida afirma que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer 

REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de líder dos 

consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima para figurar no polo 
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passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que recebem os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais 

indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. Rejeitadas a preliminar, passo a análise do mérito. Alega o 

autor, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando parcialmente 

incapacitado, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da documentação de 

praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento médico, 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que “o 

periciado apresenta incapacidade permanente intensa (75%) no joelho 

esquerdo”. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia 

médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 21/01/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do joelho esquerdo, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente intensa no joelho esquerdo, em 

um grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, a requerente 

faz jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de 

acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 

6.194/74, totalizando R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais 

e vinte e cinco centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da 

data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto 

aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao 

mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º 

do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do 

STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a data do evento 

danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos 

danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No 

caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a 

disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Antônio José Silva Figueiredo em face 

de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para condenar a 

requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos 

e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial intensa do joelho 

esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro (21/01/2018) até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1040299-66.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Ivanildo dos Santos Brito em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 30/06/2018, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 16621236) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 16621214. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 18228327) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 17496928), alega à 

requerida, preliminarmente, a alteração do polo passivo, ausência de 

requerimento administrativo e o comprovante de endereço em nome de 

terceiro. A parte autora apresentou impugnação, conforme ID 19463698, 

reiterando os termos da exordial e concordando com laudo pericial. 

Manifestação da parte requerida a respeito o laudo pericial acostado (ID – 

18573027). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por Ivanildo dos Santos Brito em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide 

(artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de 

outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em 

sede de contestação, preliminarmente, a alteração do polo passivo, 

ausência de requerimento administrativo e o comprovante de endereço em 

nome de terceiro. Em relação a preliminar de retificação do polo passivo, 

onde a requerida afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez 

que foi concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo, 

pois, a demandada parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

tendo em vista que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato 

não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, 

por se tratar de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o 

acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro 

obrigatório, não havendo que se falar em esgotamento das vias 

administrativas para o pleito judicial. Acerca da ausência de comprovante 

de residência em nome da parte autora, REJEITO tal preliminar, uma vez 

que o referido documento não consiste em pressuposto legal para fixação 

de foro, haja vista que nas ações de cobrança de seguro DPVAT, o 

critério de fixação não é unicamente pelo domicílio do autor, facultando 

também a propositura na comarca onde ocorreu o acidente e no domicilio 

da requerida. Em sendo a requerida residente nesta comarca não há que 

se falar em ausência do pressuposto legal para fixação de foro, 

ressaltando, por fim ser a presente demanda via inadequada para se 

discutir a competência. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do 

mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, 

restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento 

médico, comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. 

A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que o 

periciado apresenta “invalidez permanente média (50%) em membro 

inferior esquerdo”. A análise conjunta dos documentos acostados e da 

perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 
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fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 30/06/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro inferior esquerdo, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro inferior esquerdo, 

em um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Ivanildo dos Santos Brito em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 4.725,00 

(quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente em membro inferior 

esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro (30/06/2018) até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036653-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIR DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1036653-48.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Joacir Duarte em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. 

Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de trânsito, 

ocorrido em 30/11/2017, conforme boletim de ocorrência anexado (ID – 

16115404) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento procedente a 

ação, a fim de ser a 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 16115167. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 18227994) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 17684850), alega à 

requerida, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo da 

demanda e a ausência de requerimento administrativo prévio. A parte 

autora impugnou a contestação (ID – 19475845), reiterando os termos da 

exordial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Joacir Duarte em face de Porto Seguros Companhia de Seguros 

Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação, 

preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo da demanda 

e a ausência de requerimento administrativo prévio. Em relação a 

preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida afirma que 

deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a 

requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a demandada 

parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é integrante do grupo 

de seguradoras que recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, 

razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência 

de interesse processual sob o argumento de que não houve conclusão do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071822/4/2020 Página 374 de 758



pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, tendo em 

vista que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato não retira 

a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, por se 

tratar de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o acidente e o 

dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro obrigatório, não 

havendo que se falar em esgotamento das vias administrativas para o 

pleito judicial. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega 

a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando 

parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento 

médico, comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. 

A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que o 

periciado apresenta “invalidez permanente média (50%) na mão 

esquerda”. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia 

médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 30/11/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente da mão esquerda, como se deu no caso em questão, 

o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente da mão esquerda, em um grau 

de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Joacir Duarte em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais 

para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais), conforme tabela de percentuais, para o 

caso de invalidez permanente na mão esquerda, corrigido monetariamente 

data do sinistro (30/11/2017) até a data do efetivo pagamento (Súmula 

43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de 

Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu 

interesse na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. 

Havendo pagamento voluntário da sentença e concordância da parte 

vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se 

os autos observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1036323-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR PATRICIO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1036323-51.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Odair Patrício Pereira em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 16/01/2018, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 16075696) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 11.812,50 (onze mil oitocentos e doze reais e 

cinquenta centavos) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram 

os documentos anexos ao ID – 16075375. Pela decisão inicial foram 

deferidos os benefícios da justiça gratuita, designada audiência de 

conciliação e determinada a citação e intimação da parte requerida. 

Conforme (ID – 18226726) foi realizada audiência de conciliação, porém 

restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação 

(ID- 18663693), alega à requerida, preliminarmente, a ausência de laudo do 

IML. A parte autora apresentou impugnação, conforme ID 19049124, 

reiterando os termos da exordial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Odair Patrício Pereira em face de Porto 
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Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da 

lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde 

de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em 

sede de contestação, preliminarmente, a ausência de laudo do IML. 

IMPROCEDE a preliminar de ausência do Laudo do IML, pois a não 

elaboração de laudo pelo IML, não impede que, em momento posterior, seja 

determinado pelo juízo, ex officio ou a requerimento da parte, produção de 

prova pericial por perito médico, a fim de complementar o laudo ou 

contrapô-lo. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a 

parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando 

parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 11.812,50 

(onze mil oitocentos e doze reais e cinquenta centavos). O autor juntou na 

inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo 

de atendimento médico, comprovando o acidente e o atendimento médico 

após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de 

conciliação atestou que o periciado apresenta “invalidez permanente 

média (50%) em membro inferior esquerdo”. Cumpre esclarecer que as 

hipóteses de impedimentos ou suspeição do juiz são taxativas, conforme 

disposto no art. 144 e 145 do CPC. Assim, configura-se para o presente 

caso a impossibilidade de qualquer arguição futura acerca de suposto 

impedimento ou suspeição dessa magistrada, conforme recente julgado do 

TJAP – Exceção de Impedimento Cível nº 0000644-26.2016.8.03.0000 – 

Julgado em 29/11/2017. A análise conjunta dos documentos acostados e 

da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 16/01/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro inferior esquerdo, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro inferior esquerdo, 

em um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais). Considerando que 

a parte requerente já recebeu administrativamente o valor de R$ 1.687,50 

(um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme 

id 19686680, resta um saldo a receber equivalente a R$ 3.037,50 (três mil 

trinta e sete reais e cinquenta centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA 

Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 

43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS 

MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, 

na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil 

c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste 

caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a 

data do evento danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu 

causa aos danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do 

seguro. No caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, 

aplicável a disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto 

isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por Odair Patrício 

Pereiro em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais para 

condenar a requerida: a) ao pagamento do $ 3.037,50 (três mil trinta e sete 

reais e cinquenta centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso 

de invalidez permanente em membro inferior esquerdo, corrigido 

monetariamente data do sinistro (16/01/2018) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007740-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCENIL SANTOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT15188-O (ADVOGADO(A))

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1007740-56.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Lucenil Santos da Silva em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 28/11/2017, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 12431611) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 
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procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 12431557. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 13374349) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 13255958), alega à 

requerida, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo, a 

ausência de requerimento administrativo e o comprovante de endereço em 

nome de terceiro. A parte autora apresentou impugnação, conforme ID 

13422571, reiterando os termos da exordial. Manifestação das partes 

acerca do laudo pericial (ID – 18003356; 19565964). Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Lucenil Santos da 

Silva em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. 

Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação a preliminar 

de necessidade de alteração do polo passivo, a ausência de requerimento 

administrativo prévio e o comprovante de endereço em nome de terceiro. 

Em relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida 

afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a 

demandada parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

tendo em vista que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato 

não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, 

por se tratar de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o 

acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro 

obrigatório, não havendo que se falar em esgotamento das vias 

administrativas para o pleito judicial. Acerca da ausência de comprovante 

de residência em nome da parte autora, REJEITO tal preliminar, uma vez 

que o referido documento não consiste em pressuposto legal para fixação 

de foro, haja vista que nas ações de cobrança de seguro DPVAT, o 

critério de fixação não é unicamente pelo domicílio do autor, facultando 

também a propositura na comarca onde ocorreu o acidente e no domicilio 

da requerida. Em sendo a requerida residente nesta comarca não há que 

se falar em ausência do pressuposto legal para fixação de foro, 

ressaltando, por fim ser a presente demanda via inadequada para se 

discutir a competência. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do 

mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, 

restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento 

médico, comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. 

A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que a 

periciada apresenta “invalidez permanente intensa (75%) no tornozelo 

direito”. Cumpre esclarecer que as hipóteses de impedimentos ou 

suspeição do juiz são taxativas, conforme disposto no art. 144 e 145 do 

CPC. Assim, configura-se para o presente caso a impossibilidade de 

qualquer arguição futura acerca de suposto impedimento ou suspeição 

dessa magistrada, conforme recente julgado do TJAP – Exceção de 

Impedimento Cível nº 0000644-26.2016.8.03.0000 – Julgado em 

29/11/2017. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia 

médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 28/11/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do tornozelo direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 
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RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente no tornozelo direito, em um grau 

de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a 

uma indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) do 

valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com 

que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do 

sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - 

DPVAT proposta por Lucinel Santos da Silva em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente no tornozelo direito, corrigido monetariamente data do sinistro 

(28/11/2017) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito
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MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))
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Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SEGURADORA LÍDER (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1035213-51.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Luani Frutuoso Correa dos Santos em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de 

grave acidente de trânsito, ocorrido em 17/02/2017, conforme certidão de 

ocorrência anexado (ID – 10773222) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 10773005. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 11891379) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 11906125), alega à 

requerida, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo e 

a ausência de requerimento administrativo. A parte autora apresentou 

impugnação, conforme ID 13181500, reiterando os termos da exordial. Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de 

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Luani 

Frutuoso Correa dos Santos em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, 

sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de 

contestação, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo 

e a ausência de requerimento administrativo. Em relação a preliminar de 

retificação do polo passivo, onde a requerida afirma que deveria constar 

neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 

S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de 

líder dos consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima para figurar 

no polo passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que 

recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob 

o argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. Rejeitadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, 

que sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). A parte autora juntou na inicial, além da documentação de praxe, 
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Boletim de Ocorrência, Protocolo de Atendimento Médico, comprovando o 

acidente e atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial 

realizada em sessão de conciliação atestou que a periciada apresenta 

“invalidez permanente residual (10%) em estrutura crânio facial”. A análise 

conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento total na esfera administrativa, o autor faz 

jus à indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça 

sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme a edição da 

Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em 

caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional 

ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do 

seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, a 

possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 17/02/2017 devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente leve em estrutura crânio residual, como se deu no 

caso em questão, o percentual incidente será de até 100% (cem por 

cento) do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE 

AGIR – AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU 

DA INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente residual em estrutura crânio 

facial, em um grau de 10% (dez por cento). Assim sendo, o requerente 

faz jus a uma indenização que corresponderá a 10% (dez por cento) do 

valor máximo indenizável de 100% (cem por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Luani Frutuoso Correa dos Santos em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento R$ 1.350,00 

(um mil trezentos e cinquenta reais), conforme tabela de percentuais, para 

o caso de invalidez permanente residual em estrutura crânio facial, 

corrigido monetariamente data do sinistro (17/02/2017) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º 

do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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Processo Número: 1028655-63.2017.8.11.0041
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OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1028655-63.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Fernando Stecler e Silva em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 19/06/2017, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 9876769) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta centavos) 

em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexos ao ID – 9876716. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios 

da justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 10934758) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 10881164), alega à 

requerida, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo e 

a ausência de requerimento administrativo. A parte autora apresentou 

impugnação, conforme ID 11383155, reiterando os termos da exordial. Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de 

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Fernando 

Steckler e Silva em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. 

Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação a 

preliminar de necessidade de alteração do polo passivo e a ausência de 

requerimento administrativo prévio. Em relação a preliminar de retificação 

do polo passivo, onde a requerida afirma que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer 

REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de líder dos 

consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima para figurar no polo 
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passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que recebem os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais 

indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob 

o argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. Rejeitadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, 

que sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais). O autor juntou na inicial, além da documentação de 

praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento médico, 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que o 

periciado apresenta “invalidez permanente intensa (75%) no punho 

direito”. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica 

realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 19/06/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do punho direito, como se deu no caso em questão, 

o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente no punho direito, em um grau de 

75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) do 

valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com 

que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do 

sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - 

DPVAT proposta por Fernando Steckler e Silva em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente no punho direito, corrigido monetariamente data do sinistro 

(19/06/2017) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 
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pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020616-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERIDIANO ALVES DE SOUZA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1020616-43.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Complementação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

– DPVAT proposta por Veridiano Alves de Souza Júnior em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi 

vítima de grave acidente de trânsito, ocorrido em 25/09/2016, conforme 

boletim de ocorrência anexado (ID – 14107026) que lhe causou a 

invalidez. Requer o julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte 

requerida condenada a indenizá-lo no montante de R$ 8.100,00 (oito mil e 

cem reais) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os 

documentos anexos ao ID – 14106800. Pela decisão inicial foram deferidos 

os benefícios da justiça gratuita, designada audiência de conciliação e 

determinada a citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 

17027732), foi realizada a audiência de conciliação, porém restou 

infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID - 

16934414), alega a requerida a preliminar de alteração do polo passivo, 

carência da ação em razão da satisfação da indenização em esfera 

administrativa. Impugnação à contestação conforme id 17988239, 

reiterando os termos da exordial. Manifestação da parte requerida a 

respeito do laudo pericial acostado (ID – 15565915). Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Veridiano Alves 

de Souza Júnior em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. 

Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação a 

preliminar de alteração do polo passivo e a carência da ação em razão da 

satisfação da indenização em esfera administrativa. Em relação a 

preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida afirma que 

deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a 

requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a demandada 

parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é integrante do grupo 

de seguradoras que recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, 

razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. No que tange à preliminar de 

carência da ação em razão da satisfação da indenização em esfera 

administrativa, a mesma se confunde com o mérito e será analisada em 

momento oportuno. Rejeitadas a preliminar, passo a análise do mérito. 

Alega o autor, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando 

parcialmente incapacitado, requerendo indenização no valor R$ 8.100,00 

(oito mil e cem reais). O autor juntou na inicial, além da documentação de 

praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento médico, 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que “o 

periciado apresenta incapacidade permanente média (50%) no membro 

inferior esquerdo”. A análise conjunta dos documentos acostados e da 

perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 25/09/2016, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 
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invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro inferior esquerdo, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média no membro inferior 

esquerdo, em um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, a 

requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 50% 

(cinquenta por cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta por 

cento), de acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da 

Lei 6.194/74, totalizando R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais). Considerando que a parte autora já recebeu administrativamente o 

valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), 

conforme ID 16934423, em análise ao grau de sua invalidez (ID 17027732), 

não resta saldo a receber. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da 

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Veridiano 

Alves de Souza em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. 

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da 

causa, cuja execução ficará suspensa e, se no prazo de cinco anos, a 

contar desta sentença, o autor não puder satisfazer tal pagamento, a 

obrigação ficará prescrita, nos termos do art. 12, da Lei nº 1.060/50. 

Transitado em julgado, arquivem-se os autos observadas as formalidades 

legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, 

considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a 

necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015102-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1015102-12.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Flávio dos Santos Silva em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 03/02/2018, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 13464962) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 13464911. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 15074408) foi 

realizada a audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como 

foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID – 15337085), alega à 

requerida a preliminar de alteração do polo passivo da lide e a ausência de 

requerimento administrativo prévio. A parte autora apresentou impugnação 

à contestação no ID 16465611, reiterando os termos da exordial. Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Flávio dos 

Santos Silva em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. 

Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação a 

preliminar de alteração do polo passivo da lide e a ausência de 

requerimento administrativo prévio. Em relação a preliminar de retificação 

do polo passivo, onde a requerida afirma que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer 

REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de líder dos 

consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima para figurar no polo 

passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que recebem os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais 

indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob 

o argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. Rejeitadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, 

que sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). O autor juntou na inicial, além da documentação de praxe, Boletim 

de Ocorrência, Protocolo de atendimento médico, comprovando o acidente 

e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada 

em sessão de conciliação atestou que o periciado apresenta 

“incapacidade física como leve (25%) no pé direito”. A análise conjunta 

dos documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o 

nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo 

ocorrido o pagamento na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 
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sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 03/02/2018 em face da Medida 

Provisória nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da 

Lei 11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o 

valor até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de 

sua invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente no pé direito, como se deu no caso em questão, o 

percentual incidente será de até 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente leve no pé direito em um grau de 

25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável de 50% (cinquenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir 

a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 

406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que 

não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação 

de juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Flávio dos Santos Silva em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de 

R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos) conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente no pé direito, corrigido monetariamente data do sinistro 

(03/02/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1016036-67.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Andréia Oliveira dos Reis em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 16/06/2017, conforme boletim de ocorrência 

anexado (ID – 13581578) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 13581573. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 15101888), foi 

realizada a audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como 

foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID - 14370278), alega a 

requerida a preliminar de alteração do polo passivo e a ausência de 

requerimento administrativo prévio. Impugnação à contestação conforme id 

16501742, reiterando os termos da exordial. Os autos vieram conclusos. É 

o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Andreia Oliveira dos Reis em 

face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o 

requerido suscitou em sede de contestação a preliminar de alteração do 

polo passivo e a ausência de requerimento administrativo prévio. Em 

relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida 

afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a 

demandada parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 
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ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve o pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

tendo em vista que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato 

não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, 

por se tratar de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o 

acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro 

obrigatório, não havendo que se falar em esgotamento das vias 

administrativas para o pleito judicial. Rejeitadas a preliminar, passo a 

análise do mérito. Alega o autor, em síntese, que sofreu acidente de 

transito, restando parcialmente incapacitado, requerendo indenização no 

valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). O autor juntou na inicial, 

além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de 

atendimento médico, comprovando o acidente e o atendimento médico 

após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de 

conciliação atestou que “a periciada apresenta incapacidade permanente 

média (50%) no joelho direito”. A análise conjunta dos documentos 

acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o 

acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento 

total na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro 

Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o 

Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, 

conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei 

de regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação 

original, a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 16/06/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do joelho direito, como se deu no caso em questão, o 

percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média no joelho direito, em um 

grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, a requerente faz jus a 

uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir 

a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 

406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que 

não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação 

de juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Andreia Oliveira dos Reis em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais, para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de 

R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos) conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente do joelho direito, corrigido monetariamente data do sinistro 

(16/06/2017) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036753-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 0136753-03.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por José Roberto da Silva em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 10/04/2018, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 16129147) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 16129013. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 18227606) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 17704130), alega à 

requerida, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo e 

a ausência de requerimento administrativo prévio. A parte autora 

apresentou impugnação, conforme ID 19474476, reiterando os termos da 

exordial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por José Roberto da Silva em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, 

sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de 

contestação, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo 

e a ausência de requerimento administrativo prévio. Em relação a 

preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida afirma que 

deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a 

requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a demandada 

parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é integrante do grupo 

de seguradoras que recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, 

razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência 

de interesse processual sob o argumento de que não houve pedido 

administrativo antes do ajuizamento da presente ação, tendo em vista que 

mesmo não requerido na via administrativa, esse fato não retira a 

possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, por se tratar 

de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o acidente e o dano 

sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro obrigatório, não 

havendo que se falar em esgotamento das vias administrativas para o 

pleito judicial. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega 

a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando 

parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento 

médico, comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. 

A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que o 

periciado apresenta “invalidez permanente média (50%) no 5º dedo do pé 

direito”. Cumpre esclarecer que as hipóteses de impedimentos ou 

suspeição do juiz são taxativas, conforme disposto no art. 144 e 145 do 

CPC. Assim, configura-se para o presente caso a impossibilidade de 

qualquer arguição futura acerca de suposto impedimento ou suspeição 

dessa magistrada, conforme recente julgado do TJAP – Exceção de 

Impedimento Cível nº 0000644-26.2016.8.03.0000 – Julgado em 

29/11/2017. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia 

médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 10/04/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do 5º dedo do pé direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 10% (dez por cento) do valor 
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máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente no 5º dedo do pé direito, em um 

grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a 

uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 10% (dez por cento), de acordo com que preceitua 

o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 675,00 

(seiscentos e setenta e cinco reais). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a 

partir da data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto 

aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao 

mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º 

do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do 

STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a data do evento 

danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos 

danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No 

caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a 

disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório - DPVAT proposta por José Roberto da Silva em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), conforme 

tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente no 5º dedo do 

pé direito, corrigido monetariamente data do sinistro (10/04/2018) até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029556-94.2018.8.11.0041
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ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

GLEICE KELLY ALVES VIEIRA BORGES OAB - 031.123.461-57 
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FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (REU)

AGEMED SAUDE S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA OAB - MT19706-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1029556-94.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais 

ajuizada por Hanna Reiners representada por Gleice Kelly Alves Vieira 

Borges em desfavor de AGEMED Saúde S/A e Femina Prestadora de 

Serviços Médico Hospitalar Ltda.. Sustenta a parte autora que é usuária 

do plano de saúde requerido por ser menor de idade, apresentou quadro 

muito urgente no Pronto Atendimento, necessitando de internação, o que 

foi indeferido pela requerida sob a alegação de que a autora ainda se 

encontrava em período de carência do plano de saúde. Diante disso 

requer o julgamento procedente da ação a fim de que a requerida seja 

obrigada a cobrir todas as despesas decorrentes do atendimento objeto 

desta ação a ser prestada integralmente, confirmando a liminar, e, ainda o 

pagamento de indenização a título de danos morais além do pagamento 

dos honorários advocatícios e custas processuais. Deu à causa o valor 

de R$ 1.000,00 (mil reais). Decisão inicial conforme ID 15223199, proferida 

em plantão, ocasião em que fora deferida a tutela de urgência pretendida. 

Aditamento da inicial conforme ID 15505540. Citado, o requerido AGEMED 

Saúde S/A apresentou contestação conforme ID 17716669, acompanhado 

de documentos comprobatórios, suscitando, em sede de preliminar, a 

ausência de interesse processual. Audiência de conciliação conforme 

termo ID 17795791, sem êxito. A requerida Femina Prestadora de Serviços 

Médico Hospitalar Ltda. apresentou contestação conforme ID 18283235. O 

autor apresentou impugnação à contestação conforme ID 18688585. Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de 

Ação de Obrigação de Fazer e Indenização de Danos Morais ajuizada por 

Wairo Lemes Moreira em desfavor de AGEMED Saúde S/A Profiro o 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. A aferição 

efetiva e real das chamadas condições da ação implica forçosamente o 

exame de pontos que se encontram no âmbito da relação de direito 

material posta à apreciação do juiz e, por via de consequência, julgamento 

do mérito. Num juízo preliminar, constata-se que a parte autora teve que vir 

em juízo a fim de conseguir ser indenizado por prejuízos que entende que 

sofreu, imputando aos requeridos fatos que entende como ilegais, 

havendo uma relação que autoriza o seu chamamento e respalda sua 

pretensão de litigar em juízo. Rejeitada a preliminar de falta de interesse de 

agir, tendo em vista que os requeridos possuíam um contrato de prestação 

de serviços com o autor, que não foi atendido, conforme indicado na 

petição inicial como ensejadores dos danos suportados pelo autor. No que 

tange a impugnação à Justiça Gratuita, a Lei nº 1.060/50 considera 

necessitado, para fins legais, aquele cuja situação econômica não lhe 

permite pagar as custas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou 

da família. De acordo com a referida lei, para a parte gozar dos benefícios 

da assistência judiciária basta afirmar na própria petição inicial, de que não 

está em condições de pagar as custas do processo, sem prejuízo próprio 

ou de sua família, transferindo para a parte contrária a incumbência de 

provar a suficiência de recurso do requerente. No caso dos autos, o 

requerido não logrou êxito em rebater os documentos constantes nos 

autos, se restringindo em afirmar que haveria indícios da capacidade 

financeira do autor ao pagamento de custas, todavia, não juntou qualquer 

prova, o que não demonstra a capacidade financeira do mesmo. Por estes 

fundamentos, REJEITO a preliminar e passo a analise do mérito. Pois bem. 

Conquanto seja lícito a empresa prestadora de serviços de saúde 

estabelecer limites em seus contratos, trata-se de relação de consumo, no 

qual o contrato deve ser interpretado de maneira mais favorável ao 

consumidor e de modo a não comprometer sua natureza e finalidade. 

Aliás, a jurisprudência do STJ é firme quanto à aplicabilidade do Código de 

Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, de maneira que 

irrelevante a discussão acerca da aplicação ou não das disposições 

contidas na Lei n. 9.656/98. Nesse sentido: "Afigura-se desinfluente a 

discussão acerca da aplicação das disposições contidas na Lei n. 

9.656/1998 na hipótese de as cláusulas contratuais serem analisadas em 

conformidade com as disposições contidas no Código de Defesa do 

Consumidor." (STJ - AgRg no AREsp 273.368/SC, Rel. Ministro Raul 

Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/02/2013, DJe de 22/03/2013). Aliás, 

cuida-se a questão de matéria sumulada: “Súmula 469 do STJ: Aplica-se o 

Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.” Por 

sua vez, verificada a urgência do tratamento, não é possível recusar o 

atendimento. Realça-se que a integridade da vida e da saúde é direito 

fundamental insculpido nos artigos 5º e 6º da Constituição Federal e mais, 

o caso revela a urgência, visto que a demora na realização da biopsia 

pode agravar o quadro do paciente que já bastante complicado. Extrai-se 

dos documentos acostados à inicial, em especial o prontuário médico (ID 

15223168) que a autora foi classificada com o risco MUITO URGENTE. 

Assim, a imprescindibilidade do tratamento médico exige que assegure a 

autora o pronto atendimento médico-hospitalar, se for o caso, o que torna 
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ilegítima a recusa da requerida à cobertura dos custos do tratamento 

necessário e indicado pelo médico, visto que a guia de solicitação de 

internação são prova inequívoca do quadro de saúde narrado na inicial, o 

que torna verossimilhante a alegação do requerente e da necessidade do 

tratamento para evitar prejuízos à sua saúde e bem estar. Portanto, em 

que pese ser legal a limitação em contratos de assistência médica e 

hospitalar, o art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos e 

seguros privados de assistência à saúde, prevê o atendimento obrigatório 

nos casos de emergência, vejamos: “Art. 35-C. É obrigatória a cobertura 

do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que 

implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o 

paciente, caracterizada em declaração do médico assistente”. Nesse 

sentido já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça: “CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

PLANO DE SAÚDE. NEGATlVA DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. 

CONFIGURADO O DANO MORAL. REVISÃO DO VALOR DA 

CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 83/STJ. PRECEDENTES. 1. As instâncias ordinárias 

reconheceram que houve recusa injustificada de cobertura de seguro 

para o atendimento médico de emergência e internação em unidade de 

tratamento intensiva (parto de urgência e internação dos recém-nascidos). 

2. O Superior Tribunal de Justiça orienta que é abusiva a cláusula 

contratual que estabelece o prazo de carência para situações de 

emergência, em que a vida do segurado ou do nascituro encontram-se em 

risco, pois o valor da vida humana se sobrepõe a qualquer outro 

interesse. 3. Mostra-se razoável a fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais) 

para reparação do dano moral pelo ato ilícito reconhecido, consideradas 

as circunstâncias do caso e as condições econômicas das partes. 4. Este 

sodalício Superior altera o valor indenizatório por dano moral apenas nos 

casos em que o valor arbitrado pelo acórdão recorrido se mostrar irrisório 

ou exorbitante, situação que não se faz presente no caso em tela. 5. A 

prestadora de serviço não apresentou argumento novo capaz de 

modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui 

consolidado. Incidência da Súmula 83, do STJ. 6. Agravo regimental não 

provido”. (AgRg no AREsp 570.044/PE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 20/10/2014) Na mesma 

linha: " APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO 

DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DE INTERNAÇÃO PARA 

PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – PROCEDÊNCIA – AGRAVO RETIDO – NÃO 

CONHECIMENTO – PREVALÊNCIA DA LEI Nº 9.656/98 SOBRE O CÓDIGO 

DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DESCOLHIMENTO – NECESSIDADE DE 

CUMPRIMENTO DO PERÍODO DE CARÊNCIA – DESCABIMENTO – 

EMERGÊNCIA DA INTERNAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA 

CONFIGURADA – LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO AS PRIMEIRAS 12 HORAS 

– IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 302 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 

Para conhecimento do agravo retido interposto nos autos, necessário se 

faz o requerimento expresso da parte agravante nas razões de apelação, 

consoante prescreve o § 1°, do artigo 523 do CPC, pena de não 

conhecimento. "Afigura-se desinfluente a discussão acerca da aplicação 

das disposições contidas na Lei n. 9.656/1998 na hipótese de as 

cláusulas contratuais serem analisadas em conformidade com as 

disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor." (AgRg no 

AREsp 273.368/SC) Comprovada a emergência da internação para a 

realização da cirurgia, tendo em vista o estado de saúde apresentado pelo 

autor (com fortes dores abdominais e diagnosticado com Hérnia Umbilical 

Encarcerada), resta afastada a exigência do período de carência, 

mormente se previsto o atendimento de urgência/emergência na cláusula 

objeto do contrato de prestação de serviços médicos, consoante artigo 

35-C da Lei Federal nº 9.656/98. À vista do disposto pela Súmula 302 do 

STJ, descabe alegação no sentido de que nas situações de 

urgência/emergência o período de internação estaria limitado às 12 (doze) 

primeiras horas." (TJMT - Ap, 97614/2014, DESA.MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 11/02/2015, 

Data da publicação no DJE 16/02/2015) Assim, demonstrada a urgência 

e/ou emergência no procedimento, mostra-se totalmente abusiva e ilegal a 

negativa de autorização de cobertura do parto por parte do plano de 

saúde. Já em relação aos danos morais, a jurisprudência do STJ é no 

sentido de que a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de 

saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, a que 

esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano 

moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no 

espírito do beneficiário. Nesse sentido: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. 

PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. 

COMPLICAÇÃO NO PROCESSO GESTACIONAL. PARTO PREMATURO. 

NEGATIVA DE COBERTURA. CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL 

CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIO DA 

RAZOABILIDADE. I. As relações jurídicas entre as operadoras de planos 

de assistência à saúde e os contratantes dos serviços são regidas pela 

Lei 9.656/98 e, subsidiariamente, pelo Código de Defesa do Consumidor. II. 

Não se submete a prazo de carência atendimento de urgência resultante 

de complicação no processo gestacional, consoante prescrevem os 

artigos 12, inciso V, e 35-C, inciso II, da Lei 9.656/98. III. Dentro do sistema 

de saúde suplementar, resoluções possuem papel de mera 

regulamentação, ainda assim dentro dos termos admitidos na Lei 9.656/98. 

IV. Não pode prevalecer norma regulamentar que extermina ou abrevia o 

direito ao atendimento de urgência, derivado da complicação no processo 

gestacional, expressamente contemplado no artigo 35-C, inciso II, da Lei 

9.656/98. V. Traduz dano moral passível de compensação pecuniária a 

angústia e a aflição causadas pela recusa injustificada da operadora do 

plano de assistência à saúde em autorizar a realização de parto de 

caráter emergencial necessário à salvaguarda da vida da genitora e do 

neonato. VI. Ante as peculiaridades do caso concreto, a importância de R$ 

10.000,00 traduz a justa compensação do dano moral e, ao mesmo tempo 

não desborda para o enriquecimento ilícito, guardando estrita observância 

ao princípio da proporcionalidade. VII. Recursos conhecidos e 

desprovidos. (TJ-DF - APC: 20130610118945 , Relator: JAMES EDUARDO 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/04/2015, 4ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 01/06/2015 . Pág.: 239) DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL. DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE 

COBERTURA MÉDICO-HOSPITALAR. PARTO. CARÊNCIA. DESCABIMENTO. 

PORTABILIDADE. DANO MORAL. CONFIGURADO. CRITÉRIOS DE 

FIXAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ocorrendo a portabilidade do plano de 

saúde e verificando-se que foram cumpridos todos os requisitos legais 

previstos no artigo 3º da Resolução Normativa nº 186/2009 da ANS, 

conclui-se que, ocorrendo a migração do plano inicial após mais de dois 

anos de contratação, o que necessariamente engloba o prazo de 300 

(trezentos) dias de carência exigido pela Lei nº 9.656/98, a cobertura de 

parto no novo plano de saúde era possível, sendo abusiva a negativa. 2. 

Patente a responsabilidade do plano de saúde quanto ao dever de 

indenizar, pois a recusa injustificada de cobertura médico-hospitalar gera 

angústia e intranquilidade, frustrando a legítima expectativa da requerente 

quanto à cobertura, além de atentar contra os princípios da dignidade da 

pessoa humana e do direito à saúde. 3. Afixação do valor devido a título 

de indenização por danos morais deve levar em consideração os 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como a extensão 

do dano, de forma a atender ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

desestimular a prática de novas condutas pelo agente causador do dano. 

4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF - APC: 20120111718624 , 

Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/05/2015, 5ª Turma 

Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/05/2015 . Pág.: 262) 

APELAÇÃO - PLANO DE SAÚDE - Recusa de cobertura à intervenção 

cirúrgica em caso de parto emergencial -Autora que corria risco de vida e 

apresentava complicações no processo gestacional - Negativa de 

cobertura injustificável - Danos morais devidos na proporção certa fixados 

em sentença - Majoração descabida - Recurso não provido.(TJ-SP - APL: 

9215437032007826 SP 9215437-03.2007.8.26.0000, Relator: Silvério 

Ribeiro, Data de Julgamento: 16/02/2011, 5ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 01/03/2011) Em relação ao Hospital requerido, a 

alegação de culpa exclusiva de terceiro, é inaplicável à hipótese, uma vez 

que se trata de relação de consumo, configurado o fato do serviço, 

ensejando a responsabilização de toda a cadeia de fornecedores, 

independentemente de culpa, pelos danos causados, inclusive de maneira 

solidária, conforme previsão no art. 7º, parágrafo único, do CDC. Nesse 

sentido: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANOS DE SAÚDE. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. 

AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO 

IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. PRESTADORES DE SERVIÇO. 

OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO. 

INTERRUPÇÃO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA CONFIGURADA. 1. Ação ajuizada em 19/11/2014. Recursos 

especiais interpostos em 14/10/2015 e 25/08/2015. Autos distribuídos ao 

gabinete em 24/03/2017. Julgamento: CPC/73. 2. Ação de obrigação de 

fazer que busca a garantia de continuidade de tratamento de quimioterapia 
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em hospital descredenciado pelo plano de saúde. 3. O propósito dos 

recursos especiais interpostos é definir o alcance da responsabilidade do 

hospital e da operadora de plano de saúde pela negativa e embaraço do 

atendimento médico do consumidor. 4. Ausentes os vícios do art. 535, II do 

CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração. 5. A ausência de decisão 

acerca dos argumentos invocados pela recorrente e do dispositivo legal 

indicado como violado, não obstante a interposição de embargos de 

declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 6. A existência 

de fundamento do acórdão recorrido não impugnado -quando suficiente 

para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso 

especial. 7. O CDC estabelece a responsabilidade solidária daqueles que 

participam da introdução do serviço no mercado por eventuais prejuízos 

causados ao consumidor (art. 7º, parágrafo único e art. 14). 8. Os 

princípios da boa-fé, cooperação, transparência e informação, devem ser 

observados pelos fornecedores, diretos ou indiretos, principais ou 

auxiliares, enfim todos aqueles que, para o consumidor, participem da 

cadeia de fornecimento. 9. O entendimento exarado pelo Tribunal de 

origem encontra-se em consonância com o do STJ, no sentido que existe 

responsabilidade solidária entre a operadora de plano de saúde e o 

hospital conveniado, pela reparação dos prejuízos sofridos pela 

beneficiária do plano decorrente da má prestação dos serviços; 

configurada, na espécie, pela negativa e embaraço no atendimento 

médico-hospitalar contratado . 10. Recurso especial de FUNDAÇÃO 

ANTÔNIO PRUDENTE parcialmente conhecido, e nessa parte, desprovido. 

11. Recurso especial de UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO conhecido e desprovido. REsp 

1725092 / SP. Ministra NANCY ANDRIGHI. DJe 23/03/2018. AGRAVO 

INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MÉDICO. DANO 

MORAL. PLANO DE SAÚDE. SOLIDARIEDADE. ENTENDIMENTO ADOTADO 

NESTA CORTE. VALOR. REVISÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE 

REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE. OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO . 1. O plano de saúde 

responde solidariamente, com hospitais e médicos credenciados, pelo 

dano causado ao paciente. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar 

matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Admite a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, 

reexaminar a quantia fixada a título de indenização por danos morais, 

quando ínfima ou exagerada. 4. Hipótese em que o valor foi estabelecido 

na instância ordinária em patamar que não excede os parâmetros 

admitidos, estando condizente com os princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade. 5. Agravo interno a que se nega provimento. AgInt no 

AREsp 986140 / SP. DJe 22/05/2017 Ao arbitrar a indenização por danos 

morais, deve-se observar a condição pessoal da vítima, a capacidade 

econômica do ofensor, a natureza e a extensão da dor moral ocasionada 

por ato injusto de outrem, a fim de atingir seu objetivo, qual seja, a 

compensação do lesado e a punição do ofensor. Nesse rumo, em atenção 

aos princípios de moderação e da razoabilidade, fixo a condenação da 

requerida no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Deixo de enfrentar os 

demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para 

diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, 

agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do 

art. 5º, LXXVIII. Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na Obrigação de Fazer 

c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Hanna Reiners 

representada por Gleice Kelly Alves Vieira Borges em desfavor de 

AGEMED Saúde S/A e Femina Prestadora de Serviços Médico Hospitalar 

Ltda a fim de tornar definitiva a liminar a fim de que a requerida AGEMED 

Saúde S/A autorize/custeie a internação da autora, arcando com todos as 

despesas relativas ao tratamento. Condeno, solidariamente, as requeridas 

ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a titulo de danos morais, a 

ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, 

acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 

54/STJ). Condeno, ainda, as requeridas ao pagamento das custas 

processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC. Transitado em 

julgado, não havendo o cumprimento voluntário da condenação, manifeste 

o autor o interesse na execução da sentença, no prazo de 10 (dez) dias. 

Não havendo manifestação, arquivem-se os autos com as baixas e 

comunicações de estilo. Deixo de atender a ordem cronológica de 

processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003441-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CARLOS MONTEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CARLOS MONTEIRO OAB - 012.240.561-75 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003441-36.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Procedimento de Tutela de Urgência Antecipada requerida em 

Caráter Antecedente ajuizada por Francisco Carlos Monteiro em desfavor 

de Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico, posteriormente 

convertida em Obrigação de Fazer. Sustenta a parte autora que é usuária 

do plano de saúde requerido e se dirigiu ao pronto atendimento do Hospital 

São Mateu, padecendo de fortes dores abdominais, febre, fraqueza, 

sendo que foi procedido pedido de internação pela médica plantonista, o 

que foi indeferido pelo requerido, sustentando que não havia esgotado o 

período de carência para internação ambulatorial. Diante disso requer o 

julgamento procedente da ação a fim de que a requerida seja obrigada a 

cobrir todas as despesas decorrentes do atendimento objeto desta ação a 

ser prestada integralmente, confirmando a liminar, além do pagamento dos 

honorários advocatícios e custas processuais. Deu à causa o valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais). Decisão inicial conforme ID 11777515, ocasião 

em que fora deferida a tutela de urgência pretendida. Aditamento da 

petição inicial conforme ID 13470418. Decisão que acolheu o aditamento à 

inicial conforme ID 16269008. Audiência de conciliação conforme termo ID 

17926102, sem êxito. Citado, o requerido apresentou contestação 

conforme ID 12079792, acompanhado de documentos comprobatórios. O 

autor apresentou impugnação à contestação conforme ID 19630197. Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de 

Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Francisco Carlos Monteiro em 

desfavor de Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico Profiro o 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. Pois bem. 

Conquanto seja lícito a empresa prestadora de serviços de saúde 

estabelecer limites em seus contratos, trata-se de relação de consumo, no 

qual o contrato deve ser interpretado de maneira mais favorável ao 

consumidor e de modo a não comprometer sua natureza e finalidade. 

Aliás, a jurisprudência do STJ é firme quanto à aplicabilidade do Código de 

Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, de maneira que 

irrelevante a discussão acerca da aplicação ou não das disposições 

contidas na Lei n. 9.656/98. Nesse sentido: "Afigura-se desinfluente a 

discussão acerca da aplicação das disposições contidas na Lei n. 

9.656/1998 na hipótese de as cláusulas contratuais serem analisadas em 

conformidade com as disposições contidas no Código de Defesa do 

Consumidor." (STJ - AgRg no AREsp 273.368/SC, Rel. Ministro Raul 

Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/02/2013, DJe de 22/03/2013). Aliás, 

cuida-se a questão de matéria sumulada: “Súmula 469 do STJ: Aplica-se o 

Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.” Por 

sua vez, verificada a urgência do tratamento, não é possível recusar o 

atendimento. Realça-se que a integridade da vida e da saúde é direito 

fundamental insculpido nos artigos 5º e 6º da Constituição Federal e mais, 

o caso revela a urgência, visto que a demora na internação do autor pode 

agravar o quadro do paciente que já bastante complicado. Extrai-se dos 

documentos acostados à inicial, em especial o laudo médico (ID 11777508) 

que “o paciente Francisco Carlos Monteiro, 65 anos, necessita de 

internação hospitalar com urgência. Paciente apresenta história clinica de 

icterícia, fraqueza e dor abdominal e febre aferida (38,3º C) há +- 10 dias. 

(...) necessita de internação com urgência.” Assim, a imprescindibilidade 

do tratamento médico exige que assegure a autora o pronto atendimento 

médico-hospitalar, se for o caso, o que torna ilegítima a recusa da 

requerida à cobertura dos custos do tratamento necessário e indicado 

pelo médico, visto que a guia de solicitação de internação são prova 

inequívoca do quadro de saúde narrado na inicial, o que torna 
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verossimilhante a alegação do requerente e da necessidade do tratamento 

para evitar prejuízos à sua saúde e bem estar. Portanto, em que pese ser 

legal a limitação em contratos de assistência médica e hospitalar, o art. 

35-C, I, da Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros 

privados de assistência à saúde, prevê o atendimento obrigatório nos 

casos de emergência, vejamos: “Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do 

atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que 

implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o 

paciente, caracterizada em declaração do médico assistente”. Nesse 

sentido já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça: “CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

PLANO DE SAÚDE. NEGATlVA DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. 

CONFIGURADO O DANO MORAL. REVISÃO DO VALOR DA 

CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 83/STJ. PRECEDENTES. 1. As instâncias ordinárias 

reconheceram que houve recusa injustificada de cobertura de seguro 

para o atendimento médico de emergência e internação em unidade de 

tratamento intensiva (parto de urgência e internação dos recém-nascidos). 

2. O Superior Tribunal de Justiça orienta que é abusiva a cláusula 

contratual que estabelece o prazo de carência para situações de 

emergência, em que a vida do segurado ou do nascituro encontram-se em 

risco, pois o valor da vida humana se sobrepõe a qualquer outro 

interesse. 3. Mostra-se razoável a fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais) 

para reparação do dano moral pelo ato ilícito reconhecido, consideradas 

as circunstâncias do caso e as condições econômicas das partes. 4. Este 

sodalício Superior altera o valor indenizatório por dano moral apenas nos 

casos em que o valor arbitrado pelo acórdão recorrido se mostrar irrisório 

ou exorbitante, situação que não se faz presente no caso em tela. 5. A 

prestadora de serviço não apresentou argumento novo capaz de 

modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui 

consolidado. Incidência da Súmula 83, do STJ. 6. Agravo regimental não 

provido”. (AgRg no AREsp 570.044/PE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 20/10/2014) Na mesma 

linha: " APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO 

DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DE INTERNAÇÃO PARA 

PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – PROCEDÊNCIA – AGRAVO RETIDO – NÃO 

CONHECIMENTO – PREVALÊNCIA DA LEI Nº 9.656/98 SOBRE O CÓDIGO 

DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DESCOLHIMENTO – NECESSIDADE DE 

CUMPRIMENTO DO PERÍODO DE CARÊNCIA – DESCABIMENTO – 

EMERGÊNCIA DA INTERNAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA 

CONFIGURADA – LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO AS PRIMEIRAS 12 HORAS 

– IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 302 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 

Para conhecimento do agravo retido interposto nos autos, necessário se 

faz o requerimento expresso da parte agravante nas razões de apelação, 

consoante prescreve o § 1°, do artigo 523 do CPC, pena de não 

conhecimento. "Afigura-se desinfluente a discussão acerca da aplicação 

das disposições contidas na Lei n. 9.656/1998 na hipótese de as 

cláusulas contratuais serem analisadas em conformidade com as 

disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor." (AgRg no 

AREsp 273.368/SC) Comprovada a emergência da internação para a 

realização da cirurgia, tendo em vista o estado de saúde apresentado pelo 

autor (com fortes dores abdominais e diagnosticado com Hérnia Umbilical 

Encarcerada), resta afastada a exigência do período de carência, 

mormente se previsto o atendimento de urgência/emergência na cláusula 

objeto do contrato de prestação de serviços médicos, consoante artigo 

35-C da Lei Federal nº 9.656/98. À vista do disposto pela Súmula 302 do 

STJ, descabe alegação no sentido de que nas situações de 

urgência/emergência o período de internação estaria limitado às 12 (doze) 

primeiras horas." (TJMT - Ap, 97614/2014, DESA.MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 11/02/2015, 

Data da publicação no DJE 16/02/2015) Assim, demonstrada a urgência 

e/ou emergência no procedimento, mostra-se totalmente abusiva e ilegal a 

negativa de autorização de cobertura da internação por parte do plano de 

saúde. Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, 

porque desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, 

conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência 

também ao comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII. Posto isto, nos 

termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Francisco 

Carlos Monteiro em desfavor de Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho 

Médico para tornar definitiva a liminar concedida a fim de determinar a 

requerida custeie todas as despesas decorrentes do atendimento objeto 

desta ação, a ser prestada integralmente. Condeno, ainda, a requerida ao 

pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, 

que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 

85, §2º do CPC. Transitado em julgado, não havendo o cumprimento 

voluntário da condenação, manifeste o autor o interesse na execução da 

sentença, no prazo de 10 (dez) dias. Não havendo manifestação, 

arquivem-se os autos com as baixas e comunicações de estilo. Deixo de 

atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando que 

o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de 

cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014162-47.2018.8.11.0041
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Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

C.A.P. DE SOUZA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON PACHECO DE REZENDE OAB - MT3244-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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le ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível 

Comarca da Capital GABINETE Autos nº 1014162-47.2018.811.0041 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e 

Morais ajuizada por Helena Reiko Hukaia desfavor de Casa Design. Citado, 

o requerido apresentou contestação alegando a ilegitimidade ativa, 

sustentando não ter qualquer relação com a autora, conforme ID 

22399858. Impugnação conforme ID 22779823. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais 

ajuizada por Helena Reiko Hukaia desfavor de Casa Design., alegando que 

“efetuou junto à empresa requerida compra de móveis planejados para 

vários cômodos de suas residências, (em Cuiabá e em Chapada dos 

Guimarães), (...)Entretanto, algum tempo após a aquisição e montagem dos 

móveis planejados, estes apresentaram sérios defeitos.” Requer, diante 

dos fatos, que a Requerida seja condenada a realizar o pagamento no 

valor de R$ 9.750,00 (nove mil setecentos e cinquenta reais), a título de 

danos materiais e ainda danos morais. Compulsando os autos, não foi 

possível verificar que a autora possui relação contratual com a empresa 

requerida, visto que quem efetuou a contratação da requerida foi Dikson 

Tsuyoshi Minami, e não em nome da autora. Não se vislumbra qualquer 

relação obrigacional entre a requerida e a autora, visto que, como já dito 

alhures, pois há ainda a comprovação de quem pagou pelos móveis foi 

Dikson Tsuyoshi Minami, e não juntou qualquer outro documento que a 

legitimaria a compor a lide. A presente demanda trata-se de caráter 

pessoal e há de ser resolvida entre as partes envolvidas na obrigação 

contratual, ainda mais quando pleiteia Indenização por Danos Materiais e 

Morais. Logo, sendo a autora pessoa diversa de quem pagou pelos 

móveis, esta não detém legitimidade ativa para demandar direito alheio ao 

seu, prática vedada pelo art. 18º, do Código de Processo Civil, in verbis: 

“Art. 18º Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo 

quando autorizado por lei.” Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. INVIÁVEL O 

ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FATURAS EM 

NOME DE TERCEIRO. PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DE DÉBITO 

AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE DO TITULAR DA LINHA. AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO DOS FATOSALEGADOS. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71005664438 RS, 

Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Data de Julgamento: 28/08/2015, 

Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

31/08/2015) “APELAÇÃO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONTA EM NOME DE TERCEIRO. PEDIDO DE 

LIGAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. NECESSIDADE DE DOCUMENTO QUE 

COMPROVE A PROPRIEDADE OU LOCAÇÃO DO IMÓVEL. Não detém 

legitimidade ativa para a causa aquele que, em nome próprio, propõe ação 

relacionada a débito de água titularizado por terceiro. Precedentes do 

TJRGS. Condiciona-se o pedido de ligação/restabelecimento de água à 

apresentação de documento que comprove a propriedade ou locação do 

imóvel, situações inocorrentes. Precedentes do TJRGS. Apelação com 

seguimento negado. (TJ-RS - AC: 70058461161 RS, Relator: Carlos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071822/4/2020 Página 389 de 758



Eduardo Zietlow Duro, Data de Julgamento: 20/02/2014, Vigésima Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/02/2014)” Em 

sendo assim, falecendo à autora legitimidade ativa ad causam, não tem 

como a presente ação prosseguir, importando o indeferimento da petição 

inicial e extinção do processo nos termos postos na preliminar suscitada 

pelo requerido. Ante o exposto, reconhecendo a ilegitimidade ativa, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, 

inciso VI, do Código de Processo Civil. Condeno a requerente nas custas e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), com 

fundamento nos arts. 86 do CPC. Fica, entretanto, suspenso o seu 

pagamento, vez que a requerente é beneficiária da Justiça Gratuita (art. 

12 da Lei 1.060/50). Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002367-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER DE ALMEIDA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO FERREIRA DA SILVA OAB - MT14264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002367-44.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais ajuizada por Ester Almeida Silva representada por Teresa Cristina 

Franco de Almeida em desfavor de Unimed Cuiabá – Cooperativa de 

Trabalho Médico. Sustenta ser usuária do plano de saúde UNIMED PLUS 

no ano 2000 e foi diagnosticada com retardo mental grave, não 

conseguindo se alimentar, necessitando de sonda no estomago para o 

ato. Aduz que utiliza o serviço de home care durante 12 (doze) horas por 

dia, fazendo uso de diversas medicações de uso contínuo. Relata que 

seus genitores são idosos, não havendo condições de custear uma 

enfermeira particular para o acompanhamento, sendo o estado de saúde 

da autora grave, motivo pelo qual pugna pela concessão de home care 24 

(vinte e quatro) horas por dia. Requer seja determinada o custeio integral 

do tratamento prescrito mediante o serviço de Home Care, com os custos 

integralmente suportados pela requerida, sob pena de multa diária, além de 

indenização por danos morais na importância de 50 (cinquenta) salários 

mínimos. Deu à causa o valor de R$ 47.700,00 (quarenta e sete mil e 

setecentos reais). A tutela antecipada foi deferida conforme ID 12119160. 

O autor informou o descumprimento da liminar às conforme ID 12189468. 

Audiência de conciliação conforme termo ID 14306749, sem êxito. Citada, 

a parte requerida apresentou contestação conforme ID 14663177, 

suscitando a ausência do interesse de agir da autora e comprovou o 

cumprimento da liminar. Impugnação à contestação conforme ID 16445425. 

Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se 

de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais 

ajuizada por Ester Almeida Silva representada por Teresa Cristina Franco 

de Almeida em desfavor de Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho 

Médico Não há necessidade de dilação probatória, razão pela qual passo 

ao julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil), eis que o feito versa eminentemente sobre matéria de direito, 

mostrando-se suficiente para seu deslinde a prova documental carreada 

aos autos. Afasto a alegação de carência de ação pela falta de interesse 

de agir, uma vez que a autora vem em juízo requerer o fornecimento de 

Home Care, com atendimento de enfermeira 24 horas, que segundo 

anotação no prontuário estava se encerrando a pedido do médico 

cooperado (ID 12096588), de forma que a ação mostra-se necessária. 

Assim sendo, REJEITO a preliminar. Ressai dos autos que a requerente, 

com diagnostico retardo mental grave, , necessita de tratamento home 

care por tempo indeterminado, pois não consegue se alimentar, 

necessitando de sonda no estomago para o ato e conforme prescrição 

médica ID 12096599, que informa que a autora necessita de enfermagem 

por 24 horas diárias, com o agravante de que os pais são idosos e com 

problemas de saúde. O relatório médico demonstra a necessidade do 

tratamento de home care por tempo indeterminado, visando a assistência 

médica integral ao autor. Havendo expressa indicação médica, é abusiva a 

negativa de cobertura de custeio de tratamento de home care que se 

mostra imprescindível à manutenção de sua vida. O serviço de home care 

é um tratamento semelhante ao dado em um hospital. Trata-se do 

recebimento domiciliar de todos os cuidados necessários à recuperação 

do paciente, por meio de uma equipe qualificada. A internação domiciliar é, 

pois, uma forma de diminuir os custos, substancialmente menores em 

relação àqueles com que a requerida arcaria em caso de internação 

hospitalar, sendo efetivamente mais vantajosa ao plano de saúde. 

Ademais, se o objetivo da internação é a recuperação do enfermo, ou a 

melhora de seu estado clínico, havendo indicação médica de que a 

domiciliar é a mais adequada, esta deve ser deferida. Certo é que “são 

nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao 

fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações iníquas, 

abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou 

sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade” (artigo 51, inciso IV, do 

CDC). O autor teve indicação expressa para o tratamento domiciliar cuja 

cobertura foi recusada. Ademais, incumbe ao médico que acompanha o 

paciente decidir sobre o melhor tratamento e, no caso dos autos, o 

profissional recomendou expressamente a sua utilização. Assim, 

apresenta-se abusiva e ilícita a recusa à cobertura do tratamento indicado 

pelo médico. Nesse sentido: “APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – PLANO DE SAÚDE – 

SUSPENSÃO DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR (HOME CARE) – PACIENTE 

COM SEQUELAS EM DECORRÊNCIA DE AVC – AUSÊNCIA DE 

JUSTIFICATIVA PARA A SUBSTITUIÇÃO DO PLANO - NECESSIDADE 

COMPROVADA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DOMICILIAR 24 HORAS - 

DANO MORAL CONFIGURADO – APLICAÇÃO DO CDC – VALOR 

INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – MAJORAÇÃO DOS 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO – 

RECURSO ADESIVO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Lei n° 

9.656/98 é aplicável independentemente de ter havido a adequação do 

contrato a esta legislação, quando se trata de obrigação de trato 

sucessivo. 2. Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao 

Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, 

pois envolvem típica relação de consumo, conforme preconiza a Súmula 

469 do STJ, devendo, pois, incidir o art. 47 do CDC que determina a 

interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao 

consumidor. 3. A manutenção do serviço ‘Home Care’ deve ser 

assegurado quando há indicação médica. Urgência caracterizada. Art. 

35-C da Lei 9.656/98. 4. A indenização por danos morais deve ser fixada 

em valor suficiente e adequado para compensação dos prejuízos 

experimentados pelo ofendido, e para desestimular-se a prática reiterada 

da conduta lesiva do ofensor. 5. Majoração do valor dos honorários 

advocatícios. (TJ/MT, Ap, 123474/2012, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da 

publicação no DJE 12/11/2013). grifei No que tange ao pedido de 

condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, 

é fato notório o abalo que sofre o usuário de plano de saúde ante o 

descumprimento da obrigação de arcar com as despesas médicas por 

parte deste, situação que afeta o equilíbrio psicológico do indivíduo e 

caracteriza o dever de indenizar, pois ultrapassa o mero dissabor no trato 

das relações sociais, importando desrespeito ao princípio da dignidade 

humana e, como tal, atingindo os direitos à personalidade. Assim, por se 

tratar de lesão imaterial, desnecessária para sua configuração a prova do 

prejuízo, na medida em que possui natureza compensatória, minimizando 

de forma indireta as consequências da conduta abusiva adotada pela 

requerida, decorrendo esta do próprio fato em si. Com relação ao valor a 

ser arbitrado a título de indenização por dano moral, há que se levar em 

conta o princípio da proporcionalidade, bem como, as condições do 

ofendido, no caso, idoso. Assim, o quantum indenizatório de dano moral 

deve ser fixado em termos razoáveis, para não ensejar a ideia de 

enriquecimento indevido da vítima e nem empobrecimento injusto do 

agente, devendo dar-se com moderação, proporcional ao grau de culpa, 

às circunstâncias em que se encontra o ofendido e a capacidade 

econômica do ofensor. No caso vertente, tendo em conta os parâmetros 

acima enunciados, tem-se como justo e razoável o valor de R$ 6.000,00 

(seis mil reais), pois, capaz de compensar o constrangimento da autora e 

suficiente para servir de alerta à requerida. Deixo de enfrentar os demais 

argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir 

a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, 
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este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, 

LXXVIII. Posto isso, nos termos do art. 487, I, c/c o art. 355, I, ambos do 

CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação de Obrigação 

de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Ester Almeida 

Silva representada por Teresa Cristina Franco de Almeida em desfavor de 

Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico, confirmando a liminar 

concedida conforme ID 12119160 a fim de que a requerida autorize e 

providencie todo o tratamento Home Care indicado ao requerente, além de 

acompanhamento de equipe médica e de técnico ou auxiliar de 

enfermagem, durantes 24 horas diárias, custeando todo o 

medicamento/equipamento e dieta industrial, necessárias ao tratamento, 

conforme prescrição médica. Condeno a requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a 

ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta sentença, acrescido 

de juros de 1% ao mês a partir da citação (AgRg no AREsp 353.207/SP). 

Em consequência condeno a requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC. Transitado em 

julgado, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos com as 

baixas e comunicações de estilo. Deixo de atender a ordem cronológica de 

processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1016097-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA RAFAELLA RODRIGUES DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE OAB - MT8942-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL VARGAS LICCIARDI OAB - MT16550-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1016097-54.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Pedido de Tutela Antecipada requerida em Caráter 

Antecedente ajuizada por Andressa Rafaella Rodrigues de Moura em 

desfavor do Centro Universitário de Várzea Grande – UNIVAG Formulado 

pedido de desistência conforme ID nº 31200532, antes da citação das 

partes requeridas. É o relatório. Fundamento. DECIDO. HOMOLOGO a 

desistência da ação formulada pela parte autora conforme ID nº 

31200532, para os fins do artigo 200, parágrafo único do Código de 

Processo Civil. Via de consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de 

Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, 

visto que a desistência ocorreu antes da triangularização processual. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, observados as formalidades 

legais. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1032452-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAYNARA TAPEOCY BAIA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REU)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1032452-47.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória 

por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Repetição de Indébito ajuizada 

por Taynara Tapeocy Baia Rosa em desfavor de MRV Engenharia e 

Participações S/A e MRV Prime Parque Chapada Diamantina Incorporações 

SPE Ltda. Sustenta a parte autora que na data de 05 de agosto de 2014, 

adquiriu um imóvel junto à requerida, localizado no empreendimento Parque 

Chapada Diamantina, apartamento 103, bloco G. Aduz que há cláusula 

contratual prevendo que as correções da taxa de evolução de obra 

poderiam ser realizadas até a expedição do habite-se ou até a entrega do 

imóvel. Relata que foi convocado para receber as chaves do imóvel na 

data de 09 de outubro de 2015, todavia, informa que após a expedição do 

habite-se e entrega do imóvel, a parte autora continuou recebendo 

cobranças referentes à taxa de evolução de obra. Requer a procedência 

da ação, sendo declarada a ilegalidade do débito denominado taxa de 

evolução de obra a partir da entrega do imóvel, e a devolução dos valores 

pagos no total de R$ 1.323,13 e dos mesmos valores em dobro pela 

repetição indébito, além de danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais). Pugnou pela inversão do ônus da prova. Deu a causa o valor de R$ 

17.646,26 (dezessete mil, seiscentos e quarenta e seis reais e vinte e seis 

centavos). No Despacho Inicial ID 10996924, foi deferida parcialmente a 

tutela antecipada, invertido o ônus da prova e determinada a citação da 

requerida. Citada a requerida apresentou Contestação e documentos 

conforme ID 12854294, alegando em preliminar a ausência de documentos 

indispensáveis a propositura da ação. Impugnação conforme ID 13284508. 

Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se 

de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória por Danos 

Materiais e Morais c/c Pedido de Repetição de Indébito ajuizada por 

Taynara Tapeocy Baia Rosa em desfavor de MRV Engenharia e 

Participações S/A e MRV Prime Parque Chapada Diamantina Incorporações 

SPE Ltda., visando a declaração de ilegalidade na cobrança de taxa de 

evolução de obra após a entrega do imóvel, requerendo a sua restituição 

em dobro e a condenação por danos morais. O artigo 355 do Código de 

Processo Civil e dispõe que: Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o 

pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não 

houver necessidade de produção de outras provas; II - o réu for revel, 

ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, 

na forma do art. 349 . No caso dos autos, observa-se a desnecessidade 

de outras provas, passando de imediato ao julgamento do mérito. 

Primeiramente, insta consignar que os contratos de compra e venda nos 

quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias se 

submetem à legislação consumerista. Nesse sentido: “AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA Nº 83/STJ.1. O Código 

de Defesa do Consumidor atinge os contratos de compra e venda nos 

quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias mediante 

financiamento. Acórdão em harmonia com a jurisprudência deste Superior 

Tribunal. Precedentes. Incidência da Súmula nº 83/STJ. 2. Agravo 

regimental não provido.” (STJ – AgRg no AREsp 120.905/SP, Rel. Ministro 

Ricaro VillasBôas Cueva, 3ª Turma,J. 06/05/2014, DJe 13/05/2014). A taxa 

de evolução de obra, também denominada "juros de obra", compreende o 

repasse, ao adquirente de imóvel na planta, do ônus de remunerar o 

Banco pelo dinheiro emprestado à construtora para financiar o 

empreendimento. Vale ressaltar que a demanda não está a questionar a 

licitude da cobrança da "taxa de evolução de obra" prevista no contrato de 

financiamento firmado entre a incorporadora / construtora e o agente 

financeiro, mas somente definir o seu verdadeiro responsável pelo 

pagamento depois de encerrado o prazo contratual para conclusão das 

obras e entrega das chaves. Logo, em regra, a taxa de evolução de obra 

é devida pelo comprador desde a assinatura do contrato e até a entrega 

das chaves, caso ajustado o pagamento parcelado no decorrer da 

construção. Ato contínuo, a partir da entrega da unidade ao comprador, ou 

o saldo devedor é pago à vista, ou, então, é contraído um financiamento, o 

que faz com que a construtora, de qualquer maneira, receba de uma vez 

todo o remanescente. Por isso, é injustificável que, após a entrega das 

chaves, incida em desfavor do adquirente qualquer débito sob a referida 

rubrica ou assemelhada - "juros de pé", "juros de obra", etc., passando tal 

obrigação a ser da construtora no período da sua inadimplência. No 

entanto, no caso dos autos o atraso na entrega da obra é evidente 

conforme já mencionado e, portanto, a cobrança desta taxa passa a ser 

ilegal a partir do momento da entrega das chaves. Embora não seja 

novidade, é incabível a sua cobrança após a entrega do imóvel, uma vez 

que a mora decorrente de sua incidência é responsabilidade da 

construtora que deu ensejo ao atraso e correspondentemente, aos juros. 

A propósito: “AGRAVO DO ART. 557, § 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - MORA DA CONSTRUTORA RÉ - 
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SALDO DEVEDOR - NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS, APENAS CORREÇÃO 

MONETÁRIA - DANO MORAL CONFIGURAÇÃO - PRECEDENTES - Cuida a 

hipótese de demanda ajuizada pelos Autores contra a Construtora Ré 

(Gafisa) em razão de atraso na entrega do imóvel adquirido. - Atraso na 

entrega do imóvel. Configurada a mora desde a data em que deveria ter 

sido entregue o bem, em fevereiro de 2010, já computado o prazo da 

cláusula de tolerância de 180 dias, até a efetiva entrega das chaves, em 

agosto de 2012. - Absurda a alegação da Ré de ilegalidade da 

condenação à entrega das chaves por ausência de quitação do preço, 

quando é fato notório (art. 334, I do CPC) que a averbação do "habite-se" 

é exigido pelas instituições financeiras para liberação do financiamento 

imobiliário. Dessa forma, vê-se que o embaraço à quitação do preço pelos 

Autores foi causado pela própria Ré, que não pode por isso opor a 

exceção do contrato não cumprido, sob pena de se beneficiar da sua 

própria torpeza. - Dano moral configurado. Valor da verba indenizatória 

que se ostenta adequado diante das peculiaridades do caso concreto. - 

Decisão Agravada mantida. - Recurso Improvido”. (TJ-RJ, Relator: DES. 

CAETANO ERNESTO DA FONSECA COSTA, Data de Julgamento: 

24/06/2015, SÉTIMA CAMARA CIVEL). COMPROMISSO DE COMPRA E 

VENDA DE IMÓVEL - PRAZO DE ENTREGA DAS CHAVES - LUCROS 

CESSANTES, TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA E DANOS MORAIS. 

Pretensão do autor de restituição da taxa de evolução da obra (ou juros 

de obra) paga à Caixa Econômica Federal - Previsão contratual - Ausência 

de ilegalidade na cobrança, que só pode ocorrer durante a construção e 

até o prazo previsto para a entrega da obra -Precedentes jurisprudenciais 

- O fato de tal verba ter sido creditada à CEF não elide o dever da 

construtora na eventual restituição em favor do adquirente - Danos morais 

- configurados, não só pelo fato de o atraso ter frustrado a expectativa do 

autor no uso do imóvel, mas pela negativação indevida de seu nome por 

débitos que não eram de sua responsabilidade - Indenização fixada em R$ 

10.000,00, que se mostra adequada ao caso Sentença mantida - 

Honorários recursais devidos RECURSO DESPROVIDO.(Apelação nº 

1013671-93.2014.8.26.0451, Piracicaba, j. 26/12/2017, Relator Angela 

Lopes grifo nosso -). Os valores pagos pela cobrança da taxa de 

evolução de obra foram demonstrados nos extratos ID 10355328, 

destacando-se os pagamentos feitos posteriormente ao prazo de entrega 

das chaves (outubro de 2015), devendo os requeridos indenizarem estes 

valores, uma vez que o repasse deste encargo ao adquirente somente é 

devida até a entrega das chaves. Assim, a partir desta data a ré deve 

restituir à autora os valores denominados de taxa de evolução da obra, 

pois a sua mora acarreta a ilegalidade da cobrança. Outrossim, 

caracterizada a ilegalidade da cobrança devem-lhes ser restituídos os 

valores efetivamente pagos a titulo de juros de obras após a entrega das 

chaves. Porém, a devolução deve ser feita na forma simples e não em 

dobro, uma vez que não configurada a má fé dos requeridos. As provas 

apresentadas nos autos dão ensejo ao direito de indenização por danos 

morais, pois são suficientes para demonstrar o abalo sofrido pelo autor, 

que caracteriza mais do que meros dissabores ao consumidor, mas 

efetivo abalo suscetível de indenização. Para a fixação do quantum, 

deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de 

desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, de forma a 

levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos 

semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e inconvenientes que lhe 

foram indevidamente impostos. No presente caso, o valor de R$ 8.000,00 

(oito mil reais), a meu ver, revela-se adequado, eis que guarda atenção à 

extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, às condições 

econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Nesse sentido: “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS - ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL - DANO MORAL 

CONFIGURADO - VERBA DEVIDA - DANO MATERIAL - INDEVIDO - 

AUSÊNCIA DE PROVA - SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE- RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O atraso de mais de um ano para o 

cumprimento do contrato e entrega do imóvel acarreta dano moral 

indenizável, pois ocorre a frustração do sonho da aquisição da casa 

própria, frustração, ansiedade e sentimento de ludibrio, aspectos que, por 

si só, bastam para caracterizar o dano extrapatrimonial. 2- O arbitramento 

dos danos morais há que se balizar dentro de parâmetros razoáveis, 

atentando-se para a sua extensão, as condições pessoais do ofensor e 

do ofendido, levando-se em consideração, ainda, o caráter pedagógico da 

medida, sem que se perfaça em incentivo à prática desidiosa que os 

ensejou. Na hipótese, a verba indenizatória dever ser fixada na quantia de 

R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por melhor atender aos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. 3- Os danos materiais devem ser 

cabalmente provados, fato que não foi demonstrado nos autos, de modo 

que é indevida a condenação nesse sentido.” (TJ-MT, Ap 142783/2014, 

DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA,SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 25/11/2015) Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no 

processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta 

sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em 

obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII. Posto 

isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenizatória por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Repetição de 

Indébito ajuizada por Taynara Tapeocy Baia Rosa em desfavor de MRV 

Engenharia e Participações S/A e MRV Prime Parque Chapada Diamantina 

Incorporações SPE Ltda, para : a) Condenar os requeridos a restituírem as 

parcelas pagas a titulo de juros de obra, após a data da entrega do imóvel, 

a serem apurados em liquidação de sentença, acrescidos de juros de 1% 

ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a data de 

cada desembolso. b) Condenar os requeridos ao pagamento de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), a titulo de danos morais a ser corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir da sentença e de juros de 1% ao mês a 

partir da citação. c) Condeno as partes requeridas, solidariamente, ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

12% do valor da condenação. Transitado em julgado, não havendo o 

cumprimento voluntário da condenação, manifeste o autor o interesse na 

execução da sentença. Não havendo outros requerimentos, arquivem-se 

os autos com as baixas e comunicações necessárias. Deixo de atender a 

ordem cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do 

art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de 

cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003242-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PEREIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003242-48.2017.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por João Carlos Pereira Silva em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 10/10/2014, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 4790008) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ai ID – 4789854. Pela decisão inicial foi deferido o pedido de 

justiça gratuita, designada a audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 8673953) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado laudo pericial. Na contestação (ID- 8703174), alega à requerida, 

preliminarmente, da alteração do polo passivo da ação, da carência da 

ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento 

administrativo, fazendo menção ao principio da causalidade e 

sucumbência autoral, da juntada de comprovante de residência em nome 

do autor para fixação do foro. A parte autora impugnou a contestação, 

reiterando os termos da inicial (11625216), bem como manifestou 

favorável ao laudo pericial. A parte requerida manifestou (ID. 16586902), 

favorável ao laudo pericial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por João Carlos Pereira Silva em face de 

Porto Seguro Companhia de Seguros. Profiro o julgamento antecipado da 

lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde 

de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 
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documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em 

sede de contestação a preliminar de alteração do polo passivo da ação, 

da carência da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do 

requerimento administrativo, fazendo menção ao principio da causalidade 

e sucumbência autoral, da juntada de comprovante de residência em nome 

do autor para fixação do foro. Rejeito a preliminar de alteração do polo 

passivo, afirmando que deveria constar neste a SEGURADORA LÍDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido a 

esta a função de líder dos consórcios, pois, a demandada é parte legítima 

para figurar no polo passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de 

seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão 

pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência 

de interesse processual sob o argumento de que não houve pedido 

administrativo antes do ajuizamento da presente ação, tendo em vista que 

mesmo não requerido na via administrativa, esse fato não retira a 

possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, por se tratar 

de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o acidente e o dano 

sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro obrigatório, não 

havendo que se falar em esgotamento das vias administrativas para o 

pleito judicial. Acerca da ausência de comprovante de residência em nome 

da parte autora, REJEITO tal preliminar, uma vez que o referido documento 

não consiste em pressuposto legal para fixação de foro, haja vista que 

nas ações de cobrança de seguro DPVAT, o critério de fixação não é 

unicamente pelo domicílio do autor, facultando também a propositura na 

comarca onde ocorreu o acidente e no domicilio da requerida. Em sendo a 

requerida residente nesta comarca não há que se falar em ausência do 

pressuposto legal para fixação de foro, ressaltando, por fim ser a 

presente demanda via inadequada para se discutir a competência. 

Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte 

autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando parcialmente 

incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). A parte autora juntou na inicial, além da documentação 

de praxe, Certidão de Ocorrência e Histórico Clínico, comprovando o 

acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial 

realizada em sessão de conciliação atestou que a periciada apresenta 

“invalidez permanente leve (25%) em membro inferior esquerdo”. A análise 

conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento total na esfera administrativa, o autor faz 

jus à indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça 

sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme a edição da 

Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em 

caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional 

ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do 

seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, a 

possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 10/10/2014, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em membro inferior esquerdo, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro inferior esquerdo, 

em um grau de 25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, a requerente 

faz jus a uma indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo 

com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data 

do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 
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determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da João Carlos Pereira Silva em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros, para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente em membro inferior esquerdo, corrigido 

monetariamente data do sinistro (10/10/2014) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1005396-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL WISH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT7900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB ENGENHARIA SPE 018 S/A (REQUERIDO)

BROOKFIELD INCORPORACOES S.A. (REQUERIDO)

BROOKFIELD ENGENHARIA S.A. (REQUERIDO)

BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005396-05.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos 

Materiais ajuizada por Condomínio Residencial Wish em desfavor de MB 

Engenharia SPE 018 S/A, Brookfield Centro Oeste Empreendimentos 

Imobiliários S/A, Brookfield Engenharia S/A e Brookfield Incorporações S/S 

(TEGRA Incorporadora). As partes formularam acordo conforme ID 

22384250, requerendo a homologação do mesmo e a extinção do 

processo. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo 

celebrado entre as partes conforme ID 22384250, via do qual compuseram 

para colocar fim ao litígio. JULGO EXTINTO o presente processo COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos dos artigos 487, III, b do Código de 

Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários. Expeça-se o 

competente alvará para levantamento, no caso de pagamento voluntario 

pelas partes. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

e comunicações de estilo. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005050-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALENCIANA - COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO FLAVIO PAVAO OAB - SP163853 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005050-88.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais proposta por Samuel Lopes em desfavor de Valenciana 

Comercio de Perfumes e Cosméticos Ltda. Sustenta a parte autora que foi 

constatado uma restrição creditícia lançada em seu nome/CPF, todavia 

informa desconhece a origem da dívida, sendo ilícita a sua inclusão no 

cadastro de inadimplentes. Informa que não realizou qualquer tipo de 

relação jurídica que originou a restrição de seu crédito, de modo que o ato 

é indevido. Requer o julgamento procedente da ação para que seja 

declarada a inexistência do débito em questão, confirmando os efeitos da 

tutela liminar, bem como a condenação da requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais ao Autor na quantia de R$ 37.480,00 (trinta 

e sete mil e quatrocentos reais),. Pugnou pela concessão de justiça 

gratuita, tutela antecipada e inversão do ônus da prova. Deu à causa o 

valor de R$ 37.480,00 (trinta e sete mil e quatrocentos reais). Decisão 

inicial conforme ID 5049471, ocasião em que foi concedida a tutela de 

urgência pretendida. Audiência de conciliação ocorreu conforme termo ID 

8786108, sem êxito. Citada, a requerida apresentou contestação e 

documentos conforme ID 9105158, pugnando pela improcedência dos 

pedidos do autor. A parte autora apresentou impugnação conforme ID 

9742761. Os autos vieram conclusos para decisão. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por Samuel Lopes em 

desfavor de Valenciana Comercio de Perfumes e Cosméticos Ltda. 

visando a declaração de inexistência do débito; bem como a condenação 

do requerido em danos morais, e custas e honorários processuais. O 

deslinde da lide não carece de dilação probatória. Assim, observando aos 

princípios da brevidade e economia processual, passo a julgar 

antecipadamente a presente lide. Constata-se que a parte requerida cobra 

da autora um débito de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais) que a autora 

não reconhece e afirma ser ilegal a cobrança, posto que nunca manteve 

relações comerciais com a requerida. Imperioso ressaltar que existe entre 

as partes típica relação de consumo, enquadrando-se a autora no 

conceito de consumidor, previsto no art. 2º do CDC, segundo o qual 

“consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final” e a requerida no conceito de 

fornecedor, nos termos do art. 3º, caput, §§ 1 º e 2º do mesmo Diploma. 

Por essa razão, torna-se indispensável a aplicação ao caso concreto das 

normas constantes no Código Consumerista. A relação existente entre as 

partes é de consumo, logo, aplico ao presente caso as regras dispostas 

no Código de Defesa do Consumidor, inclusive, com a inversão do ônus da 

prova, já deferida, prevista no art. 6º, inc. VIII, do CDC. Com efeito, as 

provas constantes nos autos apontam que a negativação promovida pela 

requerida no nome do autor se deu em virtude de equívoco oriundo da 

Receita Federal, tendo em vista que a requerida estabeleceu relação 

jurídica com homônimo do autor, que possui CPF idêntico ao seu, inclusive 

o nome materno “Marlene Aparecida Lopes”, diferenciando tão somente o 

nome paterno, sendo que o autor possui o pai de nome “Ivo” e seu 

homônimo “João Lopes”. Ambos possuem o CPF 906.040.911-68. O 

homônimo é nascido em 08/05/1980, na cidade de Cuiabá, RG 69764333-5, 

expedido em 26 de outubro de 2012, filho de João Lopes e Marlene 

aparecida Lopes (ID 9105223). O autor, por sua vez, possui o RG 

2184362-7, expedido em 18/07/2007, também nascido em 08/05/1980, em 

Alta Floresta –MT, filho de Ivo Ciriaco Lopes e Marlene Aparecida Lopes 

(ID 4924171). Nesse caso, a conduta da requerida deu-se por falha de 

terceiro (isto é, da Receita Federal), e não por erro decorrente da 

prestação dos serviços, o que a enquadra na hipótese do art. 14, § 3º, II, 

CDC (o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro). Não houve, 

portanto, os elementos caracterizadores da culpa que levaria à 

responsabilidade da requerida, já que não concorreu para o erro que a 

levou à inscrição indevida do nome da parte autora nos cadastros 

restritivos de crédito. Mesmo que as informações constantes no RG de 

ambas as pessoas sejam diferentes (nome do pai, naturalidade, número 

do registro), era impossível à requerida fazer conferência de dados entre 

dois documentos quando apenas um lhe era aferível, já que a contratação 

se deu mediante esta e terceiro, sendo o autor pessoa desconhecida no 

negócio quando este foi firmado. Portanto, não houve conduta ilícita da 

requerida, pois agiu no exercício regular do seu direito com as 

informações que detinha sobre o real devedor. Não é razoável que se 

cobre da empresa a ciência sobre a existência de homônimos que 

possuem o mesmo número de CPF numa transação comercial corriqueira, 
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de forma que a requerida não se enquadra nas condutas descritas no art. 

186, caput, do Código Civil e no art. 14, caput, do Código de Defesa do 

Consumidor para fins de responsabilização. É inegável que a inscrição 

indevida do nome de alguém nos órgãos de inadimplência gera 

transtornos, sendo presumidos os danos advindos da mácula. No entanto, 

neste caso, não pode a requerida ser responsável pela reparação desses 

danos, haja vista não ter sido responsável por eles. Deixo de enfrentar os 

demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para 

diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, 

agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do 

art. 5º, LXXVIII. Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por 

Samuel Lopes em desfavor de Valenciana Comercio de Perfumes e 

Cosméticos Ltda. para: a) Declarar a inexistência do débito no valor de R$ 

1.900,00 (mil e novecentos reais) determinando a imediata baixa nas 

restrições do nome do autor. b) Condenar o requerido pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o 

valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. Oficie-se à 

Receita Federal para conhecimento e providencias. Transitado em julgado, 

não havendo o cumprimento voluntário da condenação, manifestem as 

partes no interesse da execução da sentença. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001097-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TASSIO GUILHERME CONTIN DALLEK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ALVES DE LIMA FILHO OAB - MT25519/O (ADVOGADO(A))

AUGUSTO BOURET ORRO OAB - MT22974-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001097-82.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Reparação por 

Danos Morais ajuizada por Tassio Guilherme Cotin Dallek em desfavor de 

MRV Engenharia e Participações S/A. Sustenta a parte autora que adquiriu 

um imóvel junto a requerida, localizado na Rua Antônio Dorileo, nº 255, 

apto. 403, bloco C, Condomínio Spazio Cristalli, bairro Coophema, 

Cuiabá/MT. Aduz que desde a data de 14 de fevereiro de 2017 constatou 

inúmeros defeitos no imóvel, tais como infiltrações na parede da suíte, 

azulejos ocos, molduras das portas do quarto e banheiro soltando, 

diversos defeitos de acabamento, quatro elétrico entre a parede e posição 

que se destina a geladeira, entre outros. Acrescenta que na época da 

vistoria, em 23 de novembro de 2013 e 13 de dezembro de 2013, foram 

realizados diversos reparos pela requerida, todavia, os feitos acima 

mencionados só foram detectados com o passar do tempo. Informa que as 

chaves foram entregues na data de 13 de dezembro de 2013, bem como 

requereu os reparos necessários, todavia, a requerida negou a 

solicitação. Requer, diante dos fatos, a manutenção do imóvel da autora , 

com a condenação do requerido aos danos materiais e dano moral na 

importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Deu a causa o valor de o 

valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Decisão inicial conforme ID 

11963414, que concedeu a tutela de urgência pretendida. Audiência de 

conciliação realizada conforme termo ID 13202814, sem êxito. Citada, a 

requerida apresentou contestação conforme ID 22304137, suscitando a 

ocorrência da decadência em sede de preliminar. Impugnação conforme ID 

22581635. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se de Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Reparação por 

Danos Morais ajuizada por Tassio Guilherme Cotin Dallek em desfavor de 

MRV Engenharia e Participações S/A. No caso em apreço, a controvérsia 

deve ser dirimida à luz do Código de Defesa do Consumidor ante a 

existência de relação de consumo entre as partes litigantes. Constata-se 

que trata de hipótese de responsabilidade civil por vício do produto, eis 

que que desde 14 de fevereiro de 2017 o Requerente, que é engenheiro e, 

portanto, conhecedor do ramo da construção civil, vem notando diversos 

defeitos no imóvel. Ressalto que o artigo 18 do Código de Defesa do 

Consumidor faz expressa referência ao vício decorrente da disparidade 

das características do produto com aquelas veiculadas na mensagem 

publicitária, nos seguintes termos: Art. 18. Os fornecedores de produtos 

de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos 

vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou 

inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, 

assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações 

constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem 

publicitária , respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, 

podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas . (grifo 

nosso) De acordo com o artigo 26 inciso II, da Lei nº 8.078/1990, o 

consumidor decai em 90 (noventa) dias, do direito de reclamar por vícios 

aparentes ou de fácil constatação, quando se tratar de fornecimento de 

produtos ou serviços duráveis. In casu, por se tratar de hipótese de vício 

aparente e de fácil constatação, deve ser observada a regra prevista no 

inciso II do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual 

os autores teriam o prazo de 90 (noventa) dias para reclamar do vícios 

constatados em seu apartamento. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEL. ANÚNCIO INDICANDO QUE O IMÓVEL SERIA DOTADO DE ADEGA 

CLIMATIZADA. ENTREGA DO IMÓVEL EM DESCONFORMIDADE COM AS 

ESPECIFICAÇÕES ANUNCIADAS. VICIO APARENTE DO PRODUTO. 

DEMANDA PROPOSTA APÓS O DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL DE 

90 (NOVENTA) DIAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. MANUTENÇÃO. 1. De 

acordo com o artigo 26 inciso II, da Lei nº 8.078/1990, o consumidor decai 

em 90 (noventa) dias, do direito de reclamar por vícios aparentes ou de 

fácil constatação, quando se tratar de fornecimento de produtos ou 

serviços duráveis. 2. Verificado que a Ação Indenizatória objetivando a 

reparação por danos materiais, em virtude da entrega de bem imóvel em 

desconformidade com a oferta do produto, foi ajuizada após o decurso do 

prazo de 90 (noventa) dias, tem-se por configurada a decadência do 

direito vindicado na inicial. 5. Recurso de Apelação conhecido e não 

provido. (TJ-DF 20160110673469 DF 0018383-95.2016.8.07.0001, Relator: 

NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 03/08/2017, 8ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/08/2017 . Pág.: 538/548) 

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. 

APARTAMENTO. DEFEITOS NA CONSTRUÇÃO. REPARAÇÃO. PRAZO 

PARA RECLAMAR. VÍCIOS APARENTES. NÃO COMPROMETIMENTO DA 

ESTRUTURA DA EDIFICAÇÃO. DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DO CDC. 1. É de 

90 (noventa) dias o prazo para a parte reclamar a remoção de vícios 

aparentes ou de fácil constatação decorrentes da construção civil (art. 

26, II, do CDC). 2. Na vigência do estatuto civil revogado, era restrita a 

reparação de vícios (removíveis) na coisa recebida em virtude de contrato 

comutativo. Prevalecia, então, para casos como o dos autos (aquisição de 

bem imóvel), a regra geral de que cessa, com a aceitação da obra, a 

responsabilidade do empreiteiro. A regulamentação legal do direito, nos 

moldes como hoje se concebe, somente veio a lume com a edição do CDC, 

em 1990. 3. O prazo de garantia de 5 (cinco) anos estabelecido no art. 

1.245 do CC de 1916 (art. 618 do CC em vigor) somente se aplica aos 

casos de efetiva ameaça à "solidez e segurança do imóvel", conceito que 

abrange as condições de habitabilidade da edificação. 4. Recurso especial 

provido. (REsp 1172331/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 01/10/2013). Cumpre 

ressaltar que, havendo prazo decadencial específico em legislação 

especial, não se mostra cabível a aplicação do prazo prescricional geral 

previsto no Código Civil. In casu, observa-se que o autor notou os defeitos 

em 14 de fevereiro de 2017, tendo ajuizado a ação somente em 22 de 

janeiro de 2018, razão pela qual resta configurada a decadência. Diante 

do exposto, nos termos do artigo 487, II do Código de Processo Civil, c/c o 

art. 26, § 3º do CDC, acolho a prejudicial de mérito alegada pelos 

requeridos e JULGO EXTINTA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO a presente 

Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais 

ajuizada por Tassio Guilherme Cotin Dallek em desfavor de MRV 

Engenharia e Participações S/A. Condeno o autor ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil, cuja execução torno suspensa em face à gratuidade 

concedida. Transitado em julgado, arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 
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conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1042481-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAX LUIS DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento 

de Diligência dos Oficiais de Justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão 

vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 17 de abril 

de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo 

nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015943-75.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

PRISCILA MORENO DOS SANTOS OAB - PR70981 (ADVOGADO(A))

MARCIO AYRES DE OLIVEIRA OAB - PR32504-O (ADVOGADO(A))

ANDREA HERTEL MALUCELLI OAB - PR31408 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNICA TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, acerca: a) do Pedido Avulso de Busca e 

Apreensão distribuído perante o juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de 

Aparecida de Goiânia/GO comunicando a apreensão do veículo SCANIA/R 

440 A6X4, 2014/214, PRATA, PLACA OBR7157, CHASSI 

9BSR6X400E3859948 aos 02 de julho de 2019, SEM A CITAÇÃO DO 

REQUERIDO, bem como, sem a LOCALIZAÇÃO DO OUTRO VEÍCULO. b) do 

mandado de Busca, Apreensão e Citação que está de posse do Oficial de 

Justiça João de Deus Nunes (telefone 65-98114-1116) desde 21 de 

janeiro de 2020, devendo o autor entrar em contato com o meirinho a fim 

de que o mesmo informe seus atos perpetrados. c) que se manifeste 

quanto ao veículo não localizado (SCANIA / R 440 A6X4, PLACA 

OBQ4407), bem como, quanto a não citação da parte Requerida. Tudo, em 

caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, 

§1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 17 de abril de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015853-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONEY MOURA LIMA JUNIOR (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Tendo em vista que a parte Autora não cumpre de forma 

adequada a decisão de id. 20890603, de 18 de junho de 2019, transcrevo 

o excerto da sobredita decisão e intimo o Autor para, no prazo de 05 

(cinco) dias, cumpri-la, sob pena de extinção do feito: "intime-se o 

requerente para recolher as custas de distribuição da missiva, bem como 

o valor relativo a diligência, comprovando nos autos mediante petição (...), 

para posterior encaminhamento via malote digital, com fulcro no princípio 

da celeridade processual, tudo sob pena de extinção por manifesto 

desinteresse. Em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios imprestáveis 

ao deslinde do feito, intime-se o requerente, via correio com aviso de 

recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma admoestação." 

Cuiabá-MT, 17 de abril de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário 

Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1034126-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO DOMINGUES SHIMADA - ME (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido NO 

ENDEREÇO Avenida Historiador Rubens de Mendonça, Nº 595, Sala 02, 

Bairro Baú, Cuiabá/MT (decisão de id. 19767902), COMPROVANDO O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 07/2017 – CGJ, que 

implantou a Central de Processamento de Diligência dos Oficiais de Justiça 

na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento 

das diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo 

portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br).§ 1º Ao valor da diligência será acrescido importância 

referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única 

guia para realização de diversas diligências, ainda que em zonas de 

cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 

3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue 

ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para pagamento de 

diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou 

ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio 

www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 17 de abril 

de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo 

nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005652-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR VALMORBIDA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento 

de Diligência dos Oficiais de Justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão 

vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 17 de abril 

de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo 

nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003564-25.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO NOLASCO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento 

de Diligência dos Oficiais de Justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão 

vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 17 de abril 

de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo 

nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005534-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAYKO GABRIEL BATISTA DE MAGALHAES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento 

de Diligência dos Oficiais de Justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão 

vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 17 de abril 

de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo 

nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1025535-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO LUIZ AMIDEN MARTINS (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento 

de Diligência dos Oficiais de Justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão 

vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 17 de abril 

de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo 

nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1014495-67.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO BOTELHO LEITE (REU)

INSAAT CONSTRUTORA LTDA - ME (REU)

ANGELA MARIA BOTELHO LEITE (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL PERES DO PINHO OAB - MT17896-O (ADVOGADO(A))

 

Certidão de Tempestividade / Intimação Certifico e dou fé que os Embargos 

Declaratórios foram opostos tempestivamente. Ato contínuo, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, contrarrazoá-lo no prazo legal. 

Cuiabá-MT, 17 de abril de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário 

Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009959-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO LAITANO NOGUEIRA (REU)

JOAO AMERICO ALVES MARTINS (REU)

AGROGENES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI - 

ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT19291-O (ADVOGADO(A))

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO(A))

 

Certidão de Tempestividade / Intimação Certifico e dou fé que os Embargos 

Monitórios foram apresentados tempestivamente. Inobstante o pedido 

contido no documento em anexo (id. 31350572), ante a necessidade de 

atos a serem perpetrados por esta serventia do juízo, procedo a intimação 

da parte autora para manifestar-se no prazo legal quanto aos Embargos 

Monitórios. Cuiabá-MT, 17 de abril de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013570-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS RAMOS (EXECUTADO)

SILVIA ROSEMARY ROCHA DA COSTA RAMOS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento 

de Diligência dos Oficiais de Justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão 

vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 17 de abril 

de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo 

nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025018-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR ESCOBAR BUENO SIQUEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento 

de Diligência dos Oficiais de Justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão 

vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 17 de abril 

de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo 

nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032811-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SANTANA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido no 

endereço Rua N-1, n° 30, Bairro Tijucal, Cuiabá/MT, COMPROVANDO O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 07/2017 – CGJ, que 

implantou a Central de Processamento de Diligência dos Oficiais de Justiça 

na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento 

das diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo 

portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br).§ 1º Ao valor da diligência será acrescido importância 

referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única 

guia para realização de diversas diligências, ainda que em zonas de 

cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 

3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue 

ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para pagamento de 

diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou 

ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio 

www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 17 de abril 

de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo 

nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036660-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA RITA DUARTE BOM DESPACHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA ARAUJO FURTADO OAB - DF59400 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, MANIFESTAR-SE acerca dos pleitos efetuados pela parte 

Requerida no documento de id. 27842841, de 08 de janeiro de 2020. 

Cuiabá-MT, 17 de abril de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário 

Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032083-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Arte Rotulos (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento 

de Diligência dos Oficiais de Justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão 

vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 17 de abril 

de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo 

nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013890-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA ROSEMARY ROCHA DA COSTA RAMOS (EXECUTADO)

ANTONIO CARLOS RAMOS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento 

de Diligência dos Oficiais de Justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão 

vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 17 de abril 

de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo 

nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023798-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOMAYRA SILVA NEVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERNANDES GONCALVES DE LIMA OAB - MT11806-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1023798-71.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: JOMAYRA SILVA NEVES Vistos etc... Segue alvará em 

favor do causídico credor, conforme dados bancários indicados na 

petição de ID. 24727790. Banco Bradesco – 237; Agência 0417; Conta 

Corrente nº 297.297-2; Titularidade de Marcos Antônio de Almeida Ribeiro, 

CNPJ nº 11.072.265/0001-11. No mais, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas necessárias. Outrossim, procedi informação à CGJ 

quanto ao contido no ID.31300283 via email funcional. Cumpra-se. Cuiabá, 

16 de abril de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009311-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIVETE AUXILIADORA NASSARDEN METELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1009311-91.2020.8.11.0041. REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

REQUERIDO: ROSIVETE AUXILIADORA NASSARDEN METELO As guias 

foram recolhidas, conforme averiguado pela assessoria do juízo. Vistos 

etc... Vislumbra-se dos autos que no AR de ID. 29742649, foi 

encaminhado para o endereço diverso em Várzea Grande, foi rasurado, 

com indicação de outro endereço e recebido por terceiro, não 

configurando regular notificação. Assim, intimo a cooperativa requerente 

para esclarecer o motivo da divergência, da rasura, bem como comprovar 

a necessária constituição em mora da devedora, por meio de aviso de 

recebimento enviado e recebido no endereço contratual de forma 

inequívoca no prazo de 15 dias, sob pena de extinção por ausência de 

pressuposto. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de abril de 2020. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010061-93.2020.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE ANTONIO XAVIER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

s ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1010061-93.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: JORGE ANTONIO XAVIER As guias 

foram recolhidas, conforme averiguado pela assessoria do juízo. Vistos 

etc... Verifica-se que o contrato acostado preenche os requisitos 

inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º 

do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de liminar basta, tão-somente, a 

comprovação da mora da parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O 

proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou 

terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

concedida liminarmente, desde que comprovada à mora ou o 

inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante de os documentos que 

seguem a inicial e o desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação 

do débito, referente ao veículo CHEVROLET ONIX, placa: PZX-3539 

(demais características na inicial), posto que regularmente constituída em 

mora, de rigor a concessão da liminar de busca e apreensão pleiteada. 

Nessa vertente: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI Nº 911/69 - 

TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - NÃO APLICAÇÃO - 

NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - 

CONSTITUIÇÃO EM MORA - EFETIVADA - DEFERIMENTO DA LIMINAR - 

MEDIDA QUE SE IMPÕE. Se o devedor não cumpre as obrigações e o 

credor comprova a mora, mesmo se quitada a maior parte do débito, não 

deve ser aplicada a teoria do adimplemento substancial, pois de acordo 

com o Decreto Lei nº 911/69, com as alterações da Lei nº 10.931/2004, na 

Ação de Busca e Apreensão, somente com a quitação integral do débito, o 

devedor pode reaver o bem, livre de qualquer ônus. Nos termos do art. 3º, 

do Decreto-Lei 911/69, a concessão da liminar em ação de busca e 

apreensão está condicionada apenas à comprovação da mora ou 

inadimplemento do devedor, sendo suficiente à comprovação da mora o 

envio de notificação extrajudicial ao domicílio do devedor, ainda que 

recebida por pessoa diversa, conforme pacífico entendimento do STJ. 

Assim, se o credor trouxe com sua inicial documento hábil a demonstrar a 

mora, impõe-se o deferimento da medida liminar de busca e apreensão. 

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.057910-2/001, Relator(a): 

Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/0019, 

publicação da súmula em 09/08/2019) Faço desde já constar que, 

conforme o disposto no § 2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, há 

necessidade de pagamento da integralidade da dívida pendente para 

reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, mister se faz o 

pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, conforme a 

atual orientação do STJ no Recurso Representativo de Controvérsia – 

Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 534-C 

do CPC/1973): “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. 

ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA 

MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO 

DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos 

contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 

1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE 

SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do 

DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, 

deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a 

expressa possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. 

Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando 

do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: EMENTA: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. PURGAÇÃO DA MORA. 

MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA. ALIENAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO 

POSSE E PROPRIEDADE. Nas ações de busca e apreensão, a purga da 

mora se resume ao pagamento da integralidade da dívida pendente no 

prazo de 5 (cinco) dias, contados da execução da medida liminar, 

conforme dispõe o artigo 3.º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69. - 

Diante da possibilidade de o devedor purgar a mora e recuperar a posse 

do veículo, mostra-se plausível que, durante este período, o bem 

permaneça na comarca onde tramita a ação. Na ação de busca e 

apreensão, uma vez apreendido liminarmente o bem, tem o credor 

fiduciário o direito de vender a terceiros a coisa, desde que ultrapassado 

o prazo para a purga da mora sem que o devedor tenha exercido tal 

faculdade. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.044526-6/001, 

Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

06/03/2018, publicação da súmula em 16/03/2018) Posto isso, DEFIRO A 

LIMINAR requerida na inicial e determino a imediata expedição de mandado 

de busca e apreensão, depositando-se o veículo em mãos da parte 

requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada 

desta Comarca, NO PRAZO DE CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO 

DA LIMINAR E CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, salvo em caso de ordem 

judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Após, cite-se a 

parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 dias, quanto às 

parcelas vencidas e vincendas, atualizadas em conformidade com os 

encargos moratórios contratuais, ou apresentar defesa no prazo de 15 

dias da execução da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 13.043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observe-se o comprovante de diligência de ID. 30274277. Ante a 

instauração do teletrabalho e considerando a atual situação calamitosa 

decorrente do vírus Covid-19, que coloca em risco a saúde da coletividade 

em caso de convívio social, tornando imperioso o estrito cumprimento da 

chamada quarentena da população, contudo por entender não ser o caso 

de expedição de mandado a ser cumprido por Oficial de Justiça 

Plantonista, que está vinculado às medidas urgentes na forma do art. 5º 

da Portaria Conjunta n. 249, de 18.03.2020, o mandado deverá ser 

distribuído após o retorno das atividades do Poder Judiciário. Por fim, 

indefiro o pedido de tramitação do feito em segredo de justiça, haja vista 

não se enquadrar nas hipóteses previstas no artigo 189 do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 16 de abril de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010192-68.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER DE LIMA BRASIL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
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ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1010192-68.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: VAGNER DE 

LIMA BRASIL As guias foram recolhidas, conforme averiguado pela 

assessoria do juízo. Vistos etc... Verifica-se que o contrato acostado 

preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, 

nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de 

liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da parte contrária, 

senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá 

requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que 

comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante 

de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse demonstrado 

pela parte ré na quitação do débito, referente ao bem CAMINHÃO IVECO 

STRALIS, placa: EKH-1045 (demais características na inicial), posto que 

regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da liminar de 

busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI Nº 911/69 - TEORIA DO ADIMPLEMENTO 

SUBSTANCIAL - NÃO APLICAÇÃO - NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE 

NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - CONSTITUIÇÃO EM MORA - EFETIVADA - 

DEFERIMENTO DA LIMINAR - MEDIDA QUE SE IMPÕE. Se o devedor não 

cumpre as obrigações e o credor comprova a mora, mesmo se quitada a 

maior parte do débito, não deve ser aplicada a teoria do adimplemento 

substancial, pois de acordo com o Decreto Lei nº 911/69, com as 

alterações da Lei nº 10.931/2004, na Ação de Busca e Apreensão, 

somente com a quitação integral do débito, o devedor pode reaver o bem, 

livre de qualquer ônus. Nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei 911/69, a 

concessão da liminar em ação de busca e apreensão está condicionada 

apenas à comprovação da mora ou inadimplemento do devedor, sendo 

suficiente à comprovação da mora o envio de notificação extrajudicial ao 

domicílio do devedor, ainda que recebida por pessoa diversa, conforme 

pacífico entendimento do STJ. Assim, se o credor trouxe com sua inicial 

documento hábil a demonstrar a mora, impõe-se o deferimento da medida 

liminar de busca e apreensão. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0000.19.057910-2/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 08/08/0019, publicação da súmula em 09/08/2019) 

Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º do 

Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do 

CPC/2015 (art. 534-C do CPC/1973): “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM 

GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. 

ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 

911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. 

PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS 

APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de 

Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, 

compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da 

liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - 

entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor 

na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto 

de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO 

LUIS FELIPE SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º 

do art. 3º do DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e 

propriedade do bem, deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor 

deste dispositivo, ante a expressa possibilidade de purgação da mora na 

sua integralidade. Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição 

financeira, quando do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do 

bem desta Comarca, ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA 

LIMINAR COM CITAÇÃO, salvo autorização judicial expressa, como medida 

do juízo de salvaguardar a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se 

de medida necessária ao se ter em vista que, ocorrendo a purgação da 

mora, cabe à instituição financeira a restituição do bem. Até porque, em 

reiterados processos verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos 

se atentem à CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma 

tempestiva, pela parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A 

propósito: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. 

PURGAÇÃO DA MORA. MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA. 

ALIENAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO POSSE E PROPRIEDADE. Nas ações de 

busca e apreensão, a purga da mora se resume ao pagamento da 

integralidade da dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias, contados da 

execução da medida liminar, conforme dispõe o artigo 3.º, §§ 1º e 2º, do 

Decreto-Lei n.º 911/69. - Diante da possibilidade de o devedor purgar a 

mora e recuperar a posse do veículo, mostra-se plausível que, durante 

este período, o bem permaneça na comarca onde tramita a ação. Na ação 

de busca e apreensão, uma vez apreendido liminarmente o bem, tem o 

credor fiduciário o direito de vender a terceiros a coisa, desde que 

ultrapassado o prazo para a purga da mora sem que o devedor tenha 

exercido tal faculdade. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0000.17.044526-6/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/03/2018, publicação da súmula em 

16/03/2018) Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e determino 

a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, depositando-se 

o veículo em mãos da parte requerente, mediante termo de compromisso, 

sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE CINCO DIAS, 

CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, quanto às parcelas vencidas e vincendas, atualizadas 

em conformidade com os encargos moratórios contratuais, ou apresentar 

defesa no prazo de 15 dias da execução da liminar, tudo nos moldes dos 

§§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 13.043/14. Nos termos do 

art. 212, § 2º, do CPC, “Independentemente de autorização judicial, as 

citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias 

forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário 

estabelecido neste artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da 

Constituição Federal”. Observe-se o comprovante de diligência de ID. 

30281609. Ante a instauração do teletrabalho e considerando a atual 

situação calamitosa decorrente do vírus Covid-19, que coloca em risco a 

saúde da coletividade em caso de convívio social, tornando imperioso o 

estrito cumprimento da chamada quarentena da população, contudo por 

entender não ser o caso de expedição de mandado a ser cumprido por 

Oficial de Justiça Plantonista, que está vinculado às medidas urgentes na 

forma do art. 5º da Portaria Conjunta n. 249, de 18.03.2020, o mandado 

deverá ser distribuído após o retorno das atividades do Poder Judiciário. 

Por fim, indefiro o pedido de tramitação do feito em segredo de justiça, haja 

vista não se enquadrar nas hipóteses previstas no artigo 189 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de abril de 2020. Paulo Sérgio Carreira 

de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027752-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL DOS SANTOS E SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1027752-57.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: MANOEL DOS SANTOS E SILVA 

Vistos, etc. Não obstante a determinação de ID. 21248677, em consulta ao 

site do TJMT, esta assessoria constatou que as guias de custas e taxas 

processuais, bem como a diligência do Oficial de Justiça foram 

devidamente recolhidas (extrato anexo), entretanto o Requerente deixou 

de anexá-las aos autos, o que é obrigatório nos processos eletrônicos. 

Desta feita, intimo a Instituição Financeira para proceder no prazo de 15 

dias. Indefiro o requerimento de ID. 22493244, haja vista o transcurso do 

prazo sem manifestação do Banco. Vislumbro dos autos que foi enviada 

duas notificações extrajudiciais que retornaram frustradas por motivo 

“Ausente” (ID. 21201417 – pág. 02) e “A entrega não pode ser efetuada – 

Carteiro não atendido” (ID. 21201417 – pág. 05), demonstrando que não 
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houve constituição em mora do Réu. Nesse sentido: EMENTA: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - FRUSTRADA TENTATIVA DE 

NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR - NOVAS TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO OU 

DE PROTESTO DO TÍTULO E INTIMAÇÃO POR EDITAL - AUSÊNCIA - MORA 

NÃO COMPROVADA. - A notificação extrajudicial deverá ser enviada ao 

endereço do devedor, através carta registrada, sob pena de não 

comprovação da mora. - A comprovação da referida notificação quando 

do ajuizamento da ação é obrigatória, considerando-se ausente um dos 

pressupostos de constituição válida e regular do processo, a ensejar a 

extinção prematura da demanda. - É necessário que a notificação seja 

enviada e efetivamente entregue no endereço informado no contrato, sob 

pena de não atingir a finalidade a que se destina, qual seja, notificar o 

devedor a fim de constituí-lo em mora. - Ausente comprovação de que 

foram tentadas novas notificações no endereço do devedor, após a 

primeira e única tentativa ter-se frustrado, e inexistente o esgotamento de 

outras tentativas idôneas para, então, abrir-se a possibilidade de protesto 

do título com a intimação por edital, correta a sentença que extinguiu o 

processo, sem resolução de mérito. (TJMG - Apelação Cível 

1.0569.16.000559-5/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro 

(JD Convocado) , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/10/2019, 

publicação da súmula em 18/10/2019) Desta feita, intimo a Casa Bancária 

para, no mesmo prazo, emendar a inicial, acostando aos autos documento 

que comprove a devida constituição do Requerido em mora e/ou o 

esgotamento de meios na tentativa desta, tudo sob pena de extinção do 

feito ante a ausência de pressuposto. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de abril de 

2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002521-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YOCINORI MAEDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1002521-91.2020.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

YOCINORI MAEDA As guias foram recolhidas, conforme averiguado pela 

assessoria do juízo. Vistos etc... Verifica-se que o contrato acostado 

preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, 

nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de 

liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da parte contrária, 

senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá 

requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que 

comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante 

de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse demonstrado 

pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo NISSAN SENTRA 

SL, placa: OBR-7050 (demais características na inicial), posto que 

regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da liminar de 

busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI Nº 911/69 - TEORIA DO ADIMPLEMENTO 

SUBSTANCIAL - NÃO APLICAÇÃO - NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE 

NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - CONSTITUIÇÃO EM MORA - EFETIVADA - 

DEFERIMENTO DA LIMINAR - MEDIDA QUE SE IMPÕE. Se o devedor não 

cumpre as obrigações e o credor comprova a mora, mesmo se quitada a 

maior parte do débito, não deve ser aplicada a teoria do adimplemento 

substancial, pois de acordo com o Decreto Lei nº 911/69, com as 

alterações da Lei nº 10.931/2004, na Ação de Busca e Apreensão, 

somente com a quitação integral do débito, o devedor pode reaver o bem, 

livre de qualquer ônus. Nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei 911/69, a 

concessão da liminar em ação de busca e apreensão está condicionada 

apenas à comprovação da mora ou inadimplemento do devedor, sendo 

suficiente à comprovação da mora o envio de notificação extrajudicial ao 

domicílio do devedor, ainda que recebida por pessoa diversa, conforme 

pacífico entendimento do STJ. Assim, se o credor trouxe com sua inicial 

documento hábil a demonstrar a mora, impõe-se o deferimento da medida 

liminar de busca e apreensão. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0000.19.057910-2/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 08/08/0019, publicação da súmula em 09/08/2019) 

Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º do 

Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do 

CPC/2015 (art. 534-C do CPC/1973): “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM 

GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. 

ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 

911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. 

PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS 

APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de 

Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, 

compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da 

liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - 

entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor 

na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto 

de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO 

LUIS FELIPE SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º 

do art. 3º do DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e 

propriedade do bem, deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor 

deste dispositivo, ante a expressa possibilidade de purgação da mora na 

sua integralidade. Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição 

financeira, quando do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do 

bem desta Comarca, ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA 

LIMINAR COM CITAÇÃO, salvo autorização judicial expressa, como medida 

do juízo de salvaguardar a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se 

de medida necessária ao se ter em vista que, ocorrendo a purgação da 

mora, cabe à instituição financeira a restituição do bem. Até porque, em 

reiterados processos verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos 

se atentem à CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma 

tempestiva, pela parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A 

propósito: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. 

PURGAÇÃO DA MORA. MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA. 

ALIENAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO POSSE E PROPRIEDADE. Nas ações de 

busca e apreensão, a purga da mora se resume ao pagamento da 

integralidade da dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias, contados da 

execução da medida liminar, conforme dispõe o artigo 3.º, §§ 1º e 2º, do 

Decreto-Lei n.º 911/69. - Diante da possibilidade de o devedor purgar a 

mora e recuperar a posse do veículo, mostra-se plausível que, durante 

este período, o bem permaneça na comarca onde tramita a ação. Na ação 

de busca e apreensão, uma vez apreendido liminarmente o bem, tem o 

credor fiduciário o direito de vender a terceiros a coisa, desde que 

ultrapassado o prazo para a purga da mora sem que o devedor tenha 

exercido tal faculdade. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0000.17.044526-6/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/03/2018, publicação da súmula em 

16/03/2018) Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e determino 

a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, depositando-se 

o veículo em mãos da parte requerente, mediante termo de compromisso, 

sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE CINCO DIAS, 

CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, quanto às parcelas vencidas e vincendas, atualizadas 

em conformidade com os encargos moratórios contratuais, ou apresentar 

defesa no prazo de 15 dias da execução da liminar, tudo nos moldes dos 

§§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 13.043/14. Nos termos do 

art. 212, § 2º, do CPC, “Independentemente de autorização judicial, as 

citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias 

forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário 

estabelecido neste artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da 

Constituição Federal”. Observe-se o comprovante de diligência de ID. 

28354413. Ante a instauração do teletrabalho e considerando a atual 

situação calamitosa decorrente do vírus Covid-19, que coloca em risco a 
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saúde da coletividade em caso de convívio social, tornando imperioso o 

estrito cumprimento da chamada quarentena da população, contudo por 

entender não ser o caso de expedição de mandado a ser cumprido por 

Oficial de Justiça Plantonista, que está vinculado às medidas urgentes na 

forma do art. 5º da Portaria Conjunta n. 249, de 18.03.2020, o mandado 

deverá ser distribuído após o retorno das atividades do Poder Judiciário. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de abril de 2020. Paulo Sérgio Carreira 

de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1032778-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEIR ALBINO PRUDENCIO (REU)

SIRLEY DE SOUZA PRUDENCIO EIRELI - ME (REU)

DANIELLE CARMO DE CARVALHO PRUDENCIO (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1032778-07.2017.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

SIRLEY DE SOUZA PRUDENCIO EIRELI - ME, CLAUDEIR ALBINO 

PRUDENCIO, DANIELLE CARMO DE CARVALHO PRUDENCIO Vistos, etc. 

Indefiro o requerimento de ID. 24157829, visto que os Réus foram 

regularmente citados. Trata-se de Ação Monitória ajuizada por Banco do 

Brasil S.A. em face de Prudencio & Carvalho Prudencio Ltda – Me, Claudeir 

Albino Prudencio e Danielle Carmo de Carvalho Prudencio. Vislumbro dos 

autos que a empresa foi citada pessoalmente na pessoa de Noama, 

conforme ID. 17425830 e, os demais Requeridos por hora certa na pessoa 

de Noemi Carmo (ID. 17458155). Aos ID. 18856148 e 18856149 foram 

expedidas cartas de notificações aos Devedores, que foram recebidas 

(ID. 19647258 e 19647500). É o relatório. Decido. Certifique-se o Sr. 

Gestor o decurso do prazo para os Réus efetuarem o pagamento 

voluntário e/ou apresentarem de embargos monitórios. Decorrido o prazo 

acima, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio o Defensor 

Público em atividade no juízo para representar os Devedores citados por 

hora certa, que deverá ser intimado pessoalmente para os devidos fins. 

Após, concluso para deliberações. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de abril de 

2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1034216-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARTHOLOMEO MOREIRA (REU)

CARLA JULIANA FERREIRA DA SILVA (REU)

MARIA JULIA JACINTO DA SILVA (REU)

JARDIM AMERICA COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1034216-68.2017.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

JARDIM AMERICA COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME, BARTHOLOMEO 

MOREIRA, MARIA JULIA JACINTO DA SILVA, CARLA JULIANA FERREIRA 

DA SILVA Vistos, etc. Ante a manifestação do Requerente no ID. 

22554822, proceda o Sr. Gestor a exclusão da empresa Jardim América 

Comercio de Roupas Eireli – ME do polo passivo dos autos, visto que seu 

crédito esta vinculado aos autos de Recuperação Judicial (nº 

1037256-58.2017), devendo o feito prosseguir quanto aos demais Réus. 

Destarte, constato que o Banco efetuou o recolhimento das diligências (ID. 

22554827), entretanto ante a instauração do teletrabalho e considerando a 

atual situação calamitosa decorrente do vírus Covid-19, que coloca em 

risco a saúde da coletividade em caso de convívio social, tornando 

imperioso o estrito cumprimento da chamada quarentena da população, 

contudo por entender não ser o caso de expedição de mandado ser 

cumprido por Oficial de Justiça Plantonista, que esta vinculado às medidas 

urgentes na forma do art. 5º da Portaria Conjunta n. 249, de 18.03.2020, 

após, o retorno das atividades do Poder Judiciário: - expeça-se mandado 

de citação, conforme decisão de ID. 21638178. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de 

abril de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002169-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO LUCAS SANTIAGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1002169-36.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: PAULO LUCAS SANTIAGO A guia de custas iniciais foi 

recolhida, conforme averiguado pela assessoria do juízo. Vistos etc... Da 

análise dos autos vê-se que o autor deu à causa o valor de R$ 7.248,60, 

no entanto, na planilha de débitos de ID. 28169486 consta R$ 45.984,54, 

quantia essa mencionada no ID.28169470 como sendo para o caso de 

purgação da mora. Assim, evidente se torna que apesar do conhecimento 

comezinho que em casos dessa natureza o valor da causa será formado 

pela somatória das parcelas vencidas e vincendas, portanto, atua o banco 

em evidente atentado à dignidade da justiça, visando recolhimento a menor 

e em contrário ao disposto em Lei. Desta feita, considerando que o valor 

da causa é fixado pelo advogado da parte, firmo que em caso de 

condenação em honorários advocatícios este será terá com base no valor 

indicado na exordial R$7.248,60. Portanto, PROCEDA o Sr.Gestor A 

RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA verificando a existência de custas 

complementares a serem recolhidas, e em havendo, intime-se para 

proceder ao pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento 

da inicial. Em caso de inércia, intime-se o requerente via correio com aviso 

de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma admoestação. 

TUDO REGULARIZADO, proceda-se como abaixo segue. Verifica-se que o 

contrato acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei 

nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a 

concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da 

parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor 

poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde 

que comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, 

diante de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo 

VOLSWAGEN UP, placa: QCB-4311 (demais características na inicial), 

posto que regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da 

liminar de busca e apreensão pleiteada Nessa vertente: EMENTA: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI Nº 911/69 - TEORIA DO 

ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - NÃO APLICAÇÃO - NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - 

CONSTITUIÇÃO EM MORA - EFETIVADA - DEFERIMENTO DA LIMINAR - 

MEDIDA QUE SE IMPÕE. Se o devedor não cumpre as obrigações e o 

credor comprova a mora, mesmo se quitada a maior parte do débito, não 

deve ser aplicada a teoria do adimplemento substancial, pois de acordo 

com o Decreto Lei nº 911/69, com as alterações da Lei nº 10.931/2004, na 

Ação de Busca e Apreensão, somente com a quitação integral do débito, o 

devedor pode reaver o bem, livre de qualquer ônus. Nos termos do art. 3º, 

do Decreto-Lei 911/69, a concessão da liminar em ação de busca e 

apreensão está condicionada apenas à comprovação da mora ou 

inadimplemento do devedor, sendo suficiente à comprovação da mora o 

envio de notificação extrajudicial ao domicílio do devedor, ainda que 

recebida por pessoa diversa, conforme pacífico entendimento do STJ. 

Assim, se o credor trouxe com sua inicial documento hábil a demonstrar a 

mora, impõe-se o deferimento da medida liminar de busca e apreensão. 
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(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.057910-2/001, Relator(a): 

Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/0019, 

publicação da súmula em 09/08/2019) Faço desde já constar que, 

conforme o disposto no § 2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, há 

necessidade de pagamento da integralidade da dívida pendente para 

reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, mister se faz o 

pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, conforme a 

atual orientação do STJ no Recurso Representativo de Controvérsia – 

Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 534-C 

do CPC/1973): “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. 

ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA 

MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO 

DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos 

contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 

1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE 

SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do 

DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, 

deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a 

expressa possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. 

Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando 

do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: EMENTA: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. PURGAÇÃO DA MORA. 

MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA. ALIENAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO 

POSSE E PROPRIEDADE. Nas ações de busca e apreensão, a purga da 

mora se resume ao pagamento da integralidade da dívida pendente no 

prazo de 5 (cinco) dias, contados da execução da medida liminar, 

conforme dispõe o artigo 3.º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69. - 

Diante da possibilidade de o devedor purgar a mora e recuperar a posse 

do veículo, mostra-se plausível que, durante este período, o bem 

permaneça na comarca onde tramita a ação. Na ação de busca e 

apreensão, uma vez apreendido liminarmente o bem, tem o credor 

fiduciário o direito de vender a terceiros a coisa, desde que ultrapassado 

o prazo para a purga da mora sem que o devedor tenha exercido tal 

faculdade. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.044526-6/001, 

Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

06/03/2018, publicação da súmula em 16/03/2018) Posto isso, DEFIRO A 

LIMINAR requerida na inicial e determino a imediata expedição de mandado 

de busca e apreensão, depositando-se o veículo em mãos da parte 

requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada 

desta Comarca, NO PRAZO DE CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO 

DA LIMINAR E CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, salvo em caso de ordem 

judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Após, cite-se a 

parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 dias, quanto às 

parcelas vencidas e vincendas, atualizadas em conformidade com os 

encargos moratórios contratuais, ou apresentar defesa no prazo de 15 

dias da execução da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 13.043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Para tanto, intimo o requerente para, em 15 dias promover ao depósito de 

diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), sob 

pena de extinção por manifesto desinteresse. Ante a instauração do 

teletrabalho e considerando a atual situação calamitosa decorrente do 

vírus Covid-19, que coloca em risco a saúde da coletividade em caso de 

convívio social, tornando imperioso o estrito cumprimento da chamada 

quarentena da população, contudo por entender não ser o caso de 

expedição de mandado a ser cumprido por Oficial de Justiça Plantonista, 

que está vinculado às medidas urgentes na forma do art. 5º da Portaria 

Conjunta n. 249, de 18.03.2020, o mandado deverá ser distribuído após o 

retorno das atividades do Poder Judiciário. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

13 de abril de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1015093-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVERIO MAEHLER (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1015093-21.2016.8.11.0041. AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE REU: 

SILVERIO MAEHLER Vistos, etc. Vislumbro dos autos que o Requerente 

apresentou minuta de acordo pleiteando por sua homologação e extinção 

do feito (ID. 27690720), entretanto constato a ausência da assinatura do 

Requerido, bem como a divergência entre o número do contrato indicado 

na composição e o declinado no documento de ID. 1974958. Por 

conseguinte, intimo o Banco para apresentar minuta de acordo com a 

assinatura do Réu, bem como manifestar acerca da divergência do 

número do pacto, tudo no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito 

nos termos do artigo 485, VIII do CPC. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de abril de 

2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1046880-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO JUSTINO DE ALMEIDA NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1046880-63.2019.8.11.0041. REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

REQUERIDO: SERGIO JUSTINO DE ALMEIDA NETO Vistos etc... 

Vislumbra-se dos autos a informação obtida pelo Oficial de Justiça no ato 

da apreensão do veículo acerca do falecimento do requerido. Em consulta 

ao sítio da Anoreg, não foi possível localizar a certidão de óbito do 

requerido (extrato anexo). Desta feita, intimo o requerente para, no prazo 

de 60 dias promover as diligências necessárias para a regularização do 

polo passivo da ação, nos termos do artigo 313, § 2º, inciso I, do Código 

de Processo Civil, indicando o inventariante do espólio do de cujus ou os 

dados pessoais de seus herdeiros, posto que é ato de competência da 

parte. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de abril de 2020. Paulo Sérgio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000027-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MARCOS EDUARDO DA SILVA LUCACHENSKI DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1 0 0 0 0 2 7 - 3 0 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: MARCOS 

EDUARDO DA SILVA LUCACHENSKI DE SOUZA Vistos, etc. Indefiro o 

requerimento de ID. 22056657, ante a ausência de previsão legal. 

Destarte, ante a instauração do teletrabalho e considerando a atual 

situação calamitosa decorrente do vírus Covid-19, que coloca em risco a 

saúde da coletividade em caso de convívio social, tornando imperioso o 

estrito cumprimento da chamada quarentena da população, contudo por 

entender não ser o caso de expedição de mandado ser cumprido por 

Oficial de Justiça Plantonista, que esta vinculado às medidas urgentes na 

forma do art. 5º da Portaria Conjunta n. 249, de 18.03.2020, após, o 

retorno das atividades do Poder Judiciário: - expeça-se mandado de 

busca, apreensão e citação, conforme decisão de ID. 20938682. Após, 

concluso para deliberações. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de abril de 2020. 

Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1042105-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALENTIN PERON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1042105-05.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: VALENTIN PERON Vistos etc... Em primeiro lugar, proceda-se 

a alteração do valor da causa para R$ 22.967,75, conforme planilha de ID. 

24255830. Ademais não obstante a juntada da notificação extrajudicial de 

ID. 29353059, vislumbra-se que esta foi enviada para endereço 

desconhecido sem demonstração de que pertença ao requerido e 

recebido por terceiros. Assim, não há ensejo para o deferimento da 

exordial. Desta feita, intimo o requerente para comprovar de forma 

satisfatória a constituição em mora do réu, demonstrando como chegou ao 

endereço de Pitanga/PR, e que é o atual endereço do requerido, no prazo 

de 15 dias, sob pena de extinção por ausência de pressuposto. 

Cumpra-se. Cuiabá, 13 de abril de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1041899-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948-O (ADVOGADO(A))

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDENIR PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULYHELLEN GODOFREDO BRAGA OAB - DF41703 (ADVOGADO(A))

ADRIANA ARAUJO FURTADO OAB - DF59400 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1041899-88.2019.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

VALDENIR PEREIRA DA SILVA Vistos, etc. Nos termos do art. 99, § 3º, do 

CPC, bem assim o constante no item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 14 do 

Provimento n. 01/2007-CGJ, DEFIRO ao Requerente os benefícios da 

justiça gratuita. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por 

Aymoré, Crédito, Financiamento e Investimento S.A. em face de Valdenir 

Pereira da Silva, com liminar deferida no ID. 24353444. Conforme ID. 

25119276 o Requerido ingressou nos autos apresentando contestação, 

aduzindo que está em negociação com o a autora, sem prova do alegado, 

fala também em arbitrariedades contidas no contrato, sem a devida 

fundamentação, além de reclamar das taxas e demais encargos, de forma 

genérica, portanto, saliento a impossibilidade do juiz na fase de sentença 

conhecer de pedidos na forma apresentada. Desta feita, diante do contido 

no parágrafo anterior, não há motivos para que não se cumpra a liminar 

deferida na decisão de ID. 24353444,portanto, proceda-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 17 de abril de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1053875-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE CORREA LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS MARIO TEIXEIRA OAB - MT0013912A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1053875-92.2019.8.11.0041. REQUERENTE: ZENAIDE CORREA LEITE DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Nos termos do art. 99, 

§ 3º, do CPC, bem assim o constante no item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 14 

do Provimento n. 01/2007-CGJ, DEFIRO à autora os benefícios da justiça 

gratuita. Do cotejo dos autos, observo que a autora afirma manter com o 

Banco ora réu uma conta salário, na qual foram lançados descontos 

abusivos, no entanto não exibiu a cópia do respectivo contrato, tampouco 

dos extratos. Quanto ao dever de apresentação do contrato objeto de 

revisão, mister se faz destacar o atual entendimento firmado pelo Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo - Resp n. 1.349.453-MS, 

para efeitos do art. 1.036 do CPC: “A propositura de ação cautelar de 

exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) 

é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, 

bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as 

partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não 

atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço conforme 

previsão contratual e a normatização da autoridade monetária”. Em se 

tratando de documentos indispensáveis ao seu ajuizamento, tenho que a 

juntada de sua cópia ou ao menos a demonstração de que houve tentativa 

de requerimento administrativo é ônus que incumbe à consumidora, o que 

não foi feito “in casu”, já que nos autos não há prova do requerimento 

administrativo e/ou do recolhimento das despesas concernentes, aptos a 

ensejar a ordem judicial ao Banco de sua exibição. Da mesma sorte, 

constato que a requerente não apresentou a quantificação de qual o valor 

incontroverso, conforme a regra disposta no art. 330, § 2º do CPC, com 

base no pedido revisional formulado. Desta forma, com fulcro nos 

dispositivos elencados, faculto a autora o prazo de 15 dias, para, 

querendo, emendar a petição inicial, sanando as irregularidades 

apontadas, sob pena de extinção do feito. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de 

abril de 2020. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009353-43.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIVETE NASSARDEN METELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1009353-43.2020.8.11.0041. REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

REQUERIDO: ROSIVETE NASSARDEN METELO As guias foram recolhidas, 

conforme averiguado pela assessoria do juízo. Vistos etc... Inicialmente 

constato que a notificação deu-se em local diverso do contrato, no 

entanto, foi recebida pela devedora. Assim, verifica-se que o contrato 

acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 
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4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a 

concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da 

parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor 

poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde 

que comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, 

diante de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo 

BMW 320I ACTIVE, placa: QCO-8032 (demais características na inicial), 

posto que regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da 

liminar de busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: EMENTA: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI Nº 911/69 - TEORIA DO 

ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - NÃO APLICAÇÃO - NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - 

CONSTITUIÇÃO EM MORA - EFETIVADA - DEFERIMENTO DA LIMINAR - 

MEDIDA QUE SE IMPÕE. Se o devedor não cumpre as obrigações e o 

credor comprova a mora, mesmo se quitada a maior parte do débito, não 

deve ser aplicada a teoria do adimplemento substancial, pois de acordo 

com o Decreto Lei nº 911/69, com as alterações da Lei nº 10.931/2004, na 

Ação de Busca e Apreensão, somente com a quitação integral do débito, o 

devedor pode reaver o bem, livre de qualquer ônus. Nos termos do art. 3º, 

do Decreto-Lei 911/69, a concessão da liminar em ação de busca e 

apreensão está condicionada apenas à comprovação da mora ou 

inadimplemento do devedor, sendo suficiente à comprovação da mora o 

envio de notificação extrajudicial ao domicílio do devedor, ainda que 

recebida por pessoa diversa, conforme pacífico entendimento do STJ. 

Assim, se o credor trouxe com sua inicial documento hábil a demonstrar a 

mora, impõe-se o deferimento da medida liminar de busca e apreensão. 

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.057910-2/001, Relator(a): 

Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/0019, 

publicação da súmula em 09/08/2019) Faço desde já constar que, 

conforme o disposto no § 2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, há 

necessidade de pagamento da integralidade da dívida pendente para 

reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, mister se faz o 

pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, conforme a 

atual orientação do STJ no Recurso Representativo de Controvérsia – 

Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 534-C 

do CPC/1973): “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. 

ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA 

MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO 

DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos 

contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 

1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE 

SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do 

DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, 

deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a 

expressa possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. 

Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando 

do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: EMENTA: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. PURGAÇÃO DA MORA. 

MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA. ALIENAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO 

POSSE E PROPRIEDADE. Nas ações de busca e apreensão, a purga da 

mora se resume ao pagamento da integralidade da dívida pendente no 

prazo de 5 (cinco) dias, contados da execução da medida liminar, 

conforme dispõe o artigo 3.º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69. - 

Diante da possibilidade de o devedor purgar a mora e recuperar a posse 

do veículo, mostra-se plausível que, durante este período, o bem 

permaneça na comarca onde tramita a ação. Na ação de busca e 

apreensão, uma vez apreendido liminarmente o bem, tem o credor 

fiduciário o direito de vender a terceiros a coisa, desde que ultrapassado 

o prazo para a purga da mora sem que o devedor tenha exercido tal 

faculdade. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.044526-6/001, 

Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

06/03/2018, publicação da súmula em 16/03/2018) Posto isso, DEFIRO A 

LIMINAR requerida na inicial e determino a imediata expedição de mandado 

de busca e apreensão, depositando-se o veículo em mãos da parte 

requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada 

desta Comarca, NO PRAZO DE CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO 

DA LIMINAR E CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, salvo em caso de ordem 

judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Após, cite-se a 

parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 dias, quanto às 

parcelas vencidas e vincendas, atualizadas em conformidade com os 

encargos moratórios contratuais, ou apresentar defesa no prazo de 15 

dias da execução da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 13.043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observe-se o comprovante de diligência de ID. 29790472. Ante a 

instauração do teletrabalho e considerando a atual situação calamitosa 

decorrente do vírus Covid-19, que coloca em risco a saúde da coletividade 

em caso de convívio social, tornando imperioso o estrito cumprimento da 

chamada quarentena da população, contudo por entender não ser o caso 

de expedição de mandado a ser cumprido por Oficial de Justiça 

Plantonista, que está vinculado às medidas urgentes na forma do art. 5º 

da Portaria Conjunta n. 249, de 18.03.2020, o mandado deverá ser 

distribuído após o retorno das atividades do Poder Judiciário. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 17 de abril de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1010209-07.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: FELIPE MATHEUS DE MIRANDA 

MONTEIRO As guias foram recolhidas, conforme averiguado pela 

assessoria do juízo. Vistos etc... Verifica-se que o contrato acostado 

preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, 

nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de 

liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da parte contrária, 

senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá 

requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que 

comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante 

de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse demonstrado 

pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo CITROEN C3 

PICASSO, placa: OAZ-4413 (demais características na inicial), posto que 

regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da liminar de 

busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI Nº 911/69 - TEORIA DO ADIMPLEMENTO 

SUBSTANCIAL - NÃO APLICAÇÃO - NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE 
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NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - CONSTITUIÇÃO EM MORA - EFETIVADA - 

DEFERIMENTO DA LIMINAR - MEDIDA QUE SE IMPÕE. Se o devedor não 

cumpre as obrigações e o credor comprova a mora, mesmo se quitada a 

maior parte do débito, não deve ser aplicada a teoria do adimplemento 

substancial, pois de acordo com o Decreto Lei nº 911/69, com as 

alterações da Lei nº 10.931/2004, na Ação de Busca e Apreensão, 

somente com a quitação integral do débito, o devedor pode reaver o bem, 

livre de qualquer ônus. Nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei 911/69, a 

concessão da liminar em ação de busca e apreensão está condicionada 

apenas à comprovação da mora ou inadimplemento do devedor, sendo 

suficiente à comprovação da mora o envio de notificação extrajudicial ao 

domicílio do devedor, ainda que recebida por pessoa diversa, conforme 

pacífico entendimento do STJ. Assim, se o credor trouxe com sua inicial 

documento hábil a demonstrar a mora, impõe-se o deferimento da medida 

liminar de busca e apreensão. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0000.19.057910-2/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 08/08/0019, publicação da súmula em 09/08/2019) 

Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º do 

Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do 

CPC/2015 (art. 534-C do CPC/1973): “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM 

GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. 

ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 

911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. 

PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS 

APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de 

Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, 

compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da 

liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - 

entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor 

na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto 

de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO 

LUIS FELIPE SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º 

do art. 3º do DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e 

propriedade do bem, deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor 

deste dispositivo, ante a expressa possibilidade de purgação da mora na 

sua integralidade. Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição 

financeira, quando do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do 

bem desta Comarca, ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA 

LIMINAR COM CITAÇÃO, salvo autorização judicial expressa, como medida 

do juízo de salvaguardar a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se 

de medida necessária ao se ter em vista que, ocorrendo a purgação da 

mora, cabe à instituição financeira a restituição do bem. Até porque, em 

reiterados processos verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos 

se atentem à CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma 

tempestiva, pela parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A 

propósito: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. 

PURGAÇÃO DA MORA. MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA. 

ALIENAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO POSSE E PROPRIEDADE. Nas ações de 

busca e apreensão, a purga da mora se resume ao pagamento da 

integralidade da dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias, contados da 

execução da medida liminar, conforme dispõe o artigo 3.º, §§ 1º e 2º, do 

Decreto-Lei n.º 911/69. - Diante da possibilidade de o devedor purgar a 

mora e recuperar a posse do veículo, mostra-se plausível que, durante 

este período, o bem permaneça na comarca onde tramita a ação. Na ação 

de busca e apreensão, uma vez apreendido liminarmente o bem, tem o 

credor fiduciário o direito de vender a terceiros a coisa, desde que 

ultrapassado o prazo para a purga da mora sem que o devedor tenha 

exercido tal faculdade. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0000.17.044526-6/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/03/2018, publicação da súmula em 

16/03/2018) Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e determino 

a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, depositando-se 

o veículo em mãos da parte requerente, mediante termo de compromisso, 

sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE CINCO DIAS, 

CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, quanto às parcelas vencidas e vincendas, atualizadas 

em conformidade com os encargos moratórios contratuais, ou apresentar 

defesa no prazo de 15 dias da execução da liminar, tudo nos moldes dos 

§§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 13.043/14. Nos termos do 

art. 212, § 2º, do CPC, “Independentemente de autorização judicial, as 

citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias 

forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário 

estabelecido neste artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da 

Constituição Federal”. Observe-se o comprovante de diligência de ID. 

30168974. Ante a instauração do teletrabalho e considerando a atual 

situação calamitosa decorrente do vírus Covid-19, que coloca em risco a 

saúde da coletividade em caso de convívio social, tornando imperioso o 

estrito cumprimento da chamada quarentena da população, contudo por 

entender não ser o caso de expedição de mandado a ser cumprido por 

Oficial de Justiça Plantonista, que está vinculado às medidas urgentes na 

forma do art. 5º da Portaria Conjunta n. 249, de 18.03.2020, o mandado 

deverá ser distribuído após o retorno das atividades do Poder Judiciário. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de abril de 2020. Paulo Sérgio Carreira 

de Souza Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1010371-02.2020.8.11.0041. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: ANGELA DOS SANTOS SILVA CONCEICAO As guias foram 

recolhidas, conforme averiguado pela assessoria do juízo. Vistos etc... 

Verifica-se que o contrato acostado preenche os requisitos inseridos no 

artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do 

Decreto-Lei 911/69, para a concessão de liminar basta, tão-somente, a 

comprovação da mora da parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O 

proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou 

terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

concedida liminarmente, desde que comprovada à mora ou o 

inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante de os documentos que 

seguem a inicial e o desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação 

do débito, referente ao veículo VOLKSWAGEN GOL, placa: NPD-6549 

(demais características na inicial), posto que regularmente constituída em 

mora, de rigor a concessão da liminar de busca e apreensão pleiteada. 

Nessa vertente: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI Nº 911/69 - 

TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - NÃO APLICAÇÃO - 

NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - 

CONSTITUIÇÃO EM MORA - EFETIVADA - DEFERIMENTO DA LIMINAR - 

MEDIDA QUE SE IMPÕE. Se o devedor não cumpre as obrigações e o 

credor comprova a mora, mesmo se quitada a maior parte do débito, não 

deve ser aplicada a teoria do adimplemento substancial, pois de acordo 

com o Decreto Lei nº 911/69, com as alterações da Lei nº 10.931/2004, na 

Ação de Busca e Apreensão, somente com a quitação integral do débito, o 

devedor pode reaver o bem, livre de qualquer ônus. Nos termos do art. 3º, 

do Decreto-Lei 911/69, a concessão da liminar em ação de busca e 

apreensão está condicionada apenas à comprovação da mora ou 

inadimplemento do devedor, sendo suficiente à comprovação da mora o 

envio de notificação extrajudicial ao domicílio do devedor, ainda que 

recebida por pessoa diversa, conforme pacífico entendimento do STJ. 

Assim, se o credor trouxe com sua inicial documento hábil a demonstrar a 

mora, impõe-se o deferimento da medida liminar de busca e apreensão. 

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.057910-2/001, Relator(a): 

Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/0019, 

publicação da súmula em 09/08/2019) Faço desde já constar que, 
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conforme o disposto no § 2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, há 

necessidade de pagamento da integralidade da dívida pendente para 

reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, mister se faz o 

pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, conforme a 

atual orientação do STJ no Recurso Representativo de Controvérsia – 

Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 534-C 

do CPC/1973): “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. 

ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA 

MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO 

DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos 

contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 

1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE 

SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do 

DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, 

deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a 

expressa possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. 

Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando 

do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: EMENTA: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. PURGAÇÃO DA MORA. 

MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA. ALIENAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO 

POSSE E PROPRIEDADE. Nas ações de busca e apreensão, a purga da 

mora se resume ao pagamento da integralidade da dívida pendente no 

prazo de 5 (cinco) dias, contados da execução da medida liminar, 

conforme dispõe o artigo 3.º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69. - 

Diante da possibilidade de o devedor purgar a mora e recuperar a posse 

do veículo, mostra-se plausível que, durante este período, o bem 

permaneça na comarca onde tramita a ação. Na ação de busca e 

apreensão, uma vez apreendido liminarmente o bem, tem o credor 

fiduciário o direito de vender a terceiros a coisa, desde que ultrapassado 

o prazo para a purga da mora sem que o devedor tenha exercido tal 

faculdade. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.044526-6/001, 

Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

06/03/2018, publicação da súmula em 16/03/2018) Posto isso, DEFIRO A 

LIMINAR requerida na inicial e determino a imediata expedição de mandado 

de busca e apreensão, depositando-se o veículo em mãos da parte 

requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada 

desta Comarca, NO PRAZO DE CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO 

DA LIMINAR E CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, salvo em caso de ordem 

judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Após, cite-se a 

parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 dias, quanto às 

parcelas vencidas e vincendas, atualizadas em conformidade com os 

encargos moratórios contratuais, ou apresentar defesa no prazo de 15 

dias da execução da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 13.043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observe-se o comprovante de diligência de ID. 30544469. Ante a 

instauração do teletrabalho e considerando a atual situação calamitosa 

decorrente do vírus Covid-19, que coloca em risco a saúde da coletividade 

em caso de convívio social, tornando imperioso o estrito cumprimento da 

chamada quarentena da população, contudo por entender não ser o caso 

de expedição de mandado a ser cumprido por Oficial de Justiça 

Plantonista, que está vinculado às medidas urgentes na forma do art. 5º 

da Portaria Conjunta n. 249, de 18.03.2020, o mandado deverá ser 

distribuído após o retorno das atividades do Poder Judiciário. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 17 de abril de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1039810-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELLY PATRICIA DELMENDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1039810-92.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: PONTA ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA EXECUTADO: KELLY PATRICIA DELMENDES Faço 

constar que, em diligência junto ao site do Tribunal de Justiça, esta 

assessoria verificou que as custas e taxas processuais foram 

devidamente recolhidas. Vistos, etc. Recebo a emenda à inicial de ID. 

24996702, 24996707, 24996708, 24996709 e 24996710, observando que 

o débito pendente é de R$1.871,44. Destarte, defiro o requerimento de 

citação da Executada. Ante a instauração do teletrabalho e considerando 

a atual situação calamitosa decorrente do vírus Covid-19, que coloca em 

risco a saúde da coletividade em caso de convívio social, tornando 

imperioso o estrito cumprimento da chamada quarentena da população, 

contudo por entender não ser o caso de expedição de mandado ser 

cumprido por Oficial de Justiça Plantonista, que esta vinculado às medidas 

urgentes na forma do art. 5º da Portaria Conjunta n. 249, de 18.03.2020, 

após, o retorno das atividades do Poder Judiciário: - expeça-se mandado 

de citação e penhora, para a Ré efetuar o pagamento do débito em 03 

(três) dias. Após o decurso do prazo, verificada a inércia da Executada, 

deve o senhor Oficial de Justiça, munido da segunda via do mandado, 

proceder de imediato a penhora de tantos bens quanto bastem para a 

garantia do juízo e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando-os, na forma prevista no artigo 829 do CPC. Na mesma 

oportunidade, deve o Oficial de Justiça verificar a existência de bens 

passíveis de serem penhorados na residência, certificando nos autos e 

observando o disposto no artigo 833, inciso II do CPC: São impenhoráveis: 

(…) os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a 

residência da parte executada, salvo os de elevado valor ou os que 

ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio 

padrão de vida. Conste no mandado a possibilidade de a Ré reconhecer a 

dívida e, mediante o depósito de 30% do valor do débito, mais custas 

judiciais e honorários advocatícios, poder parcelar o saldo remanescente 

em até 06 prestações mensais e consecutivas, acrescidas de correção 

monetária e juros de 1% ao mês, conforme dispõe o artigo 916 do CPC. 

Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, observando 

que, no caso de pronto pagamento, nos termos do artigo 827 do mesmo 

códex, estes serão reduzidos pela metade. Defiro as benesses do art. 

212, § 2º, do CPC. Saliento que foi efetuado o recolhimento da diligência, 

conforme comprovante de ID. 24996708. Cite-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 

de abril de 2020 Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1058760-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINA PEREIRA DE ARAUJO OAB - MT26587/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. RODRIGUES DA CUNHA EIRELI - ME (REU)

GILDEIR RODRIGUES DA CUNHA (REU)

JOSE ORLANDO FERREIRA BARROS (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
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ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1058760-52.2019.8.11.0041. AUTOR(A): CANOPUS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS S. A. REU: G. RODRIGUES DA CUNHA EIRELI - ME, JOSE 

ORLANDO FERREIRA BARROS, GILDEIR RODRIGUES DA CUNHA Vistos, 

etc. Não obstante o requerimento de ID. 31331600, constato que o 

Requerente pleiteia pela intimação do Réu para o pagamento de um saldo 

em aberto decorrente de três contratos de consórcio, objetos da Ação de 

Busca e Apreensão nº 1000177-11.2018, que tramita na 4ª Bancária sem 

julgamento do mérito, sendo evidente haver conexão entre os feitos. Posto 

isso, com fulcro no art. 55 do CPC remetam-se os autos à 4ª Vara 

Especializada em Direito Bancário, com as baixas devidas. Cumpra-se. 

Cuiabá, 17 de abril de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016752-26.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE FERREIRA THIAGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1016752-26.2020.8.11.0041. AUTOR: ROSEMEIRE FERREIRA THIAGO REU: 

BANCO DAYCOVAL S/A Vistos etc. Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, 

bem assim o constante no item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 14 do Provimento 

n. 01/2007-CGJ, DEFIRO à parte autora os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvando-se que estes poderão ser revogados a qualquer tempo, se 

comprovados a inexistência ou desaparecimento dos requisitos 

essenciais a sua concessão. Compulsando os autos, observo que a parte 

autora ajuizou esta ação objetivando, em tutela de urgência: - a 

suspensão dos descontos efetuados pelo réu, ante a falta de prova da 

origem do débito e alegação de quitação; - a abstenção/exclusão das 

anotações em cadastros de inadimplentes; - a inversão do ônus da prova; 

Prefacialmente, destaco que a medida antecipatória da tutela está prevista 

no art. 300 do CPC, do qual se extrai que são requisitos para a sua 

concessão a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, 

para a concessão de tutela de urgência, deve ocorrer o convencimento de 

que o direito é provável, ou seja, “é preciso que a parte comprove a 

existência da plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). 

Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de 

conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 

452)” (in Nery Junior, Nelson. Código de processo civil comentado – 16. 

Ed. Rev., atual. e ampli.. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, 

p. 931). De tal modo, não basta que a parte queira e requeira a medida de 

liminar, antes, caput deve apresentar fundamentos juridicamente 

relevantes, apoiado em prova idônea, assim como demonstrar que a não 

concessão da medida possa implicar em dano gravíssimo à parte ou, 

então, inutilizar a pretensão almejada se mais tarde deferido. Da análise 

dos fatos narrados na petição inicial e das provas que a acompanham, 

tenho que a autora tem relacionamento financeiro o réu desde 01/2014, 

sendo de 01/2014 a 04/2015 cobrado R$275,44, de 05/2015 a 12/2016 

R$408,80, de 01/2017 a 02/2018 R$66,70; R$29,02; R$104,40; R$75,32 e 

R$127,36 de 03/2018 a 06/2018 R$402,80; de 07/2018 a 12/2018 

R$402,80 e R$117,67 e de 01/2019 a 12/2019 R$402,80 e R$151,90, no 

entanto, em resposta ao Procom o Banco não cumpriu seu mister de forma 

a demonstrar a situação fática acima, por meio de documento hábil, 

devendo prevalecer o princípio da boa fé da requerente, bem como, sua 

responsabilidade, diante de suas afirmações e documentos juntados de 

forma incompleta ID.31263430 pag.11 e pag.8, tendo em vista a 

possibilidade de prova em contrário, portanto, diante de a probabilidade do 

direito foi, salvo outras em contrário pela instituição financeira, 

devidamente aclarada nos autos, que só apresentou apenas dois 

contratos, ambos do ano de 2018, com a disponibilização de valor a 

menor. De tal modo, possui a autora o direito à tutela de urgência 

invocada, já que, em não havendo prova em sentido diverso, podem restar 

quitados em decorrência dos anteriores pagamentos, sem lastro. Assim, 

DEFIRO os pedidos formulados em tutela de urgência, para suspensão dos 

débitos lançados pelo réu em seus vencimentos, oficiando-se a entidade 

pagadora para que proceda O BLOQUEIO DA MARGEM CONSIGNÁVEL, 

enquanto perdurar a ação, não pode ser utilizada em outras contratações. 

Considerando a relação de consumo e a verossimilhança dos fatos 

arguidos, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, desde já determino a inversão do ônus da prova com relação 

aos documentos em que a consumidora possui hipossuficiência em sua 

produção, competindo à instituição financeira ora ré apresentar a prova da 

existência de contratos desde o ano de 2014, que legitimem o lançamento 

mensal de valores. Não obstante, desde já, faço constar que há muito 

resta superada a tese de limitação de juros remuneratórios em 12% ao 

ano, como se infere do posicionamento há muito sumulado pelas Cortes 

Superiores: Súmula 596/STF: “As disposições do Decreto 22.626/1933 

não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas 

operações realizadas por instituições financeiras públicas ou privadas 

que integram o sistema financeiro nacional.” Súmula Vinculante n. 7: “A 

norma do § 3º do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda 

Constitucional n. 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, 

tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar.” Súmula 

382/STJ: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, 

por si só, não indica abusividade”. No mais, considerando a instauração 

do teletrabalho e considerando a atual situação calamitosa decorrente do 

vírus Covid-19, que coloca em risco a saúde da coletividade em caso de 

convívio social, tornando imperioso o estrito cumprimento da chamada 

quarentena da população, contudo por entender não ser o caso de 

expedição de mandado por Oficial de Justiça Plantonista, a forma do art. 

5º da Portaria Conjunta n. 249, de 18.03.2020, para dar efetividade à 

medida, autorizo à autora apresentar cópia desta decisão diretamente ao 

órgão pagador e aos cadastros de inadimplentes, no caso de anotação 

(juntando-se o comprovante nos autos). Ato contínuo, CITE-SE a parte ré, 

via correio com aviso de recebimento, para apresentar manifestação 

dentro do prazo legal, salientando que a audiência de conciliação disposta 

no art. 334 do CPC será designada após o retorno regular das atividades 

do Poder Judiciário. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de abril 

de 2020. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018221-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA REGINA BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - MT15999-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1018221-15.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: SONIA REGINA BORGES 

EXECUTADO: BANCO BMG S.A Vistos etc... Vislumbra-se dos autos que o 

Recurso de Apelação interposto pela autora teve seu provimento negado 

– ID. 27682791. Desta feita, intimo o Banco para pagamento de 50% das 

custas no prazo de 15 dias. Em caso de silêncio, proceda o Sr. Gestor as 

medidas necessárioas para o Estado receber seu crédito, conforme 

orientação da CGJ, empós, remetam-se os autos ao arquivo com as 

anotações e baixas necessárias. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de abril de 2020. 

Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013719-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON COSTA NANTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S 

(ADVOGADO(A))

GOIANO BARBOSA GARCIA OAB - GO1697 (ADVOGADO(A))

ILDEFONSO GOUVEIA DE CARVALHO NETTO OAB - GO14681 
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1013719-33.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: EDERSON COSTA NANTES 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO Vistos etc... Vislumbra-se que o 

Recurso de Apelação interposto pelo banco teve seu provimento negado – 

ID. 28672233. Desta feita, intimo as partes para manifestarem no prazo de 

15 dias, sob pena de arquivamento do feito. Em caso de silêncio, ante o 

término da prestação jurisdicional e por tratar-se de direito disponível, 

remetam-se os autos ao arquivo com as anotações e baixas necessárias. 

Cumpra-se. Cuiabá, 15 de abril de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016021-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILLA FIGUEIREDO DORILEO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1016021-35.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: PRISCILLA FIGUEIREDO 

DORILEO EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc... Vislumbra-se 

que os Recursos de Apelação interpostos pelas partes tiveram seu 

provimento negado – ID. 25582613, assim como foram rejeitados os 

Embargos de Declaração de ID. 24472143 opostos pelos autores. Desta 

feita, intimo as partes para manifestarem no prazo de 15 dias, sob pena de 

arquivamento do feito. Em caso de silêncio, ante o término da prestação 

jurisdicional e por tratar-se de direito disponível, remetam-se os autos ao 

arquivo com as anotações e baixas necessárias. Cumpra-se. Cuiabá, 15 

de abril de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1030577-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUI ALVES FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS OAB - MT18523-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1030577-42.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: RUI ALVES FERREIRA 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO Vistos etc... Vislumbra-se que o 

Recurso de Apelação interposto pelo banco foi parcialmente provido – ID. 

29040589. Desta feita, intimo as partes para manifestarem no prazo de 15 

dias, sob pena de arquivamento do feito. Em caso de silêncio, ante o 

término da prestação jurisdicional e por tratar-se de direito disponível, 

remetam-se os autos ao arquivo com as anotações e baixas necessárias. 

Cumpra-se. Cuiabá, 15 de abril de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001899-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA LANES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMELICE SANTANA OAB - MT22940/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1001899-80.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: FABIANA LANES DA SILVA 

EXECUTADO: BANCO HONDA S/A. Vistos etc... Tratam-se os autos de 

Ação Revisional em fase de cumprimento de sentença. A sentença de ID. 

18333490 foi exarada nos seguintes termos: “JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados por FABIANA LANES DA SILVA em 

face de BANCO HONDA S.A., para determinar que sejam os juros 

remuneratórios reduzidos à taxa média de mercado em 26,77% ao ano, a 

devolução do valor de R$ 666,03 cobrado a título de seguro, restituindo-se 

de forma simples o pagamento a maior, mediante o abatimento ao débito 

em aberto, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, corrigido com 

juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária 

pelo INPC, contado de cada pagamento. Por ter a autora decaído em maior 

parte, condeno-a ao pagamento de 70% das custas processuais e 

honorários advocatícios em R$ 2.100,00 e o réu ao pagamento das custas 

remanescentes e honorários em R$ 900,00, observando, no entanto, que 

foi concedida a justiça gratuita em favor de Fabiana ID.12287705, portanto, 

suspendo-o pelo prazo de 05 anos”. Inconformado, o banco interpôs 

Recurso de Apelação, o qual foi desprovido. Na petição de ID. 19014360 a 

autora apresentou cálculo de liquidação de sentença, e o banco 

apresentou cálculo divergente na petição de ID. 29040853, do qual a 

autora discordou na petição de ID. 29040858. Desta feita, ante a 

divergência entre as partes, encaminhem-se os autos à Contadoria para 

aferição do débito, observando a sentença. Empós, com a juntada do 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem no prazo de 15 dias. 

Cumpra-se. Cuiabá, 15 de abril de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017262-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERCULANA SILVA DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1017262-44.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: ERCULANA SILVA DA COSTA Vistos etc... Vislumbra-se 

que foi dado provimento ao Recurso de Apelação interposto – ID. 

29493684. Desta feita, intimo o banco para se manifestar no prazo de 15 

dias, sob pena de arquivamento do feito. Em caso de silêncio, ante o 

término da prestação jurisdicional, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas necessárias. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de abril de 2020. 

Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047308-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SILVA DE MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT12933-O 

(ADVOGADO(A))
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RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1047308-45.2019.8.11.0041. AUTOR(A): ANA PAULA SILVA 

DE MIRANDA REU: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Trata-se de Ação de 

Danos Morais e Materiais – Desconto Indevido de Tarifas Indevidas em 

Conta Salário, ajuizada por Ana Paula Silva de Miranda em face de Banco 

Bradesco Cartões – S/A ambos qualificados nos autos em referência. A 

Autora foi intimada para no prazo de 15 dias apresentar o prévio 

requerimento administrativo e/ou recolhimento das despesas 

concernentes, aptos a ensejar a ordem judicial para exibição do contrato 

que não foi apresentado bem como quantificar o valor incontroverso (ID. 

25261264). No ID. 26309436 foi expedida certidão para fins de agravo, 

entretanto em diligência no PJE constato que não houve ajuizamento de 

nenhum recurso acerca da decisão proferida por este Juízo. A Instituição 

Financeira constituiu advogado no ID. 27852306. Conforme certidão de ID. 

28758841, a Requerente não manifestou nos autos. É o relatório. Decido. 

Prefacialmente, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, em 

sede de recurso repetitivo - Resp n. 1.349.453-MS, firmou o entendimento 

de que, nas ações que objetivem a exibição de documentos, para efeitos 

do art. 543-C do CPC, que: “A propositura de ação cautelar de exibição de 

documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível 

como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a 

demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a 

comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em 

prazo razoável e o pagamento do custo do serviço conforme previsão 

contratual e a normatização da autoridade monetária”. Assim a ementa do 

Recurso Representativo de Controvérsia – Resp. 1.349.453-MS: 

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM 

CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. 

PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO 

DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, 

firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de 

documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível 

como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a 

demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a 

comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em 

prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão 

contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, 

recurso especial provido. (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.349.453 - MS 

(2012/0218955-5) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). No 

caso em tela, há comprovação da relação jurídica, porém, sem juntada do 

contrato e/ou prévio requerimento administrativo que comprovem a 

celebração de pacto junto a Instituição Financeira nos termos declinados 

na exordial. Dessa forma, ante a ausência dos requisitos imprescindíveis a 

propositura da ação, a extinção é medida que se impõe. No mais, 

imperioso se faz levar em conta que, com a entrada em vigor do artigo 

285-B do CPC/73, proposta ação que tenha por objeto a discussão de 

cláusulas contratuais, caberia a Requerente identificar, claramente, qual o 

valor que pretende controverter e qual é a parcela incontroversa, não 

sendo suficiente o mero pedido de revisão de cláusulas contratuais. 

Ressalvo que a obrigatoriedade da apresentação de cálculo já se 

encontrava inserido, como requisito, ao ajuizamento de embargos à 

execução (art. 739-A, § 5º do CPC/73), na impugnação ao cumprimento de 

sentença (artigo 475-L do CPC/73), na Lei 10.931/2004, art. 50, tudo com 

fito de obrigar a parte consumidora distinguir, na petição inicial, as 

obrigações que pretende discutir em juízo, quantificando o valor 

incontroverso, que deverá continuar sendo pago no tempo e modo 

contratados. Observa-se que o indigitado dispositivo legal foi inserido na 

Seção I, do Capítulo I, do Título VIII, do Livro I, do Código de Processo Civil 

de 1973, denominada "Dos Requisitos da Petição Inicial", ou seja, é 

evidente que a parte deverá observá-lo quando da apresentação da 

petição inicial em Juízo, sob pena de indeferimento. Essa disposição é 

também prevista no atual CPC/2015, que no § 2º do art. 330 dispõe: “Art. 

330. A petição inicial será indeferida quando: [...] § 2o Nas ações que 

tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de 

financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de 

inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, 

aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor 

incontroverso do débito.” A propósito, sobre o tema, a jurisprudência 

pátria: “APELAÇÃO - REVISIONAL - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - 

ART. 285-B, DO CPC - NÃO CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA DA NORMA - 

EX-TINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO IMPROVIDO. - O art. 

285-B, do CPC, não faz qualquer ressalva. Dispõe expressamente que 

tratando se de litígio que tenha por objeto obrigações decorrentes de 

financiamento, como é o caso dos autos, o autor deverá discriminar as 

obrigações contratuais que pretende controverter, quantificando o valor 

incontroverso. Apontada a cláusula a ser revista e presente cópia do 

contrato, perfeitamente possível ao autor cumprir a exigência do referido 

artigo.” (TJMG - Apelação Cível 1.0476.13.001141-6/001, Relator(a): Des.

(a) Batista de Abreu , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/09/2014, 

publicação da súmula em 15/09/2014). “PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE 

REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. ARTIGO 285-B DO CPC. 

COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VALORES INCONTROVERSOS. 

DESNECESSIDADE. EXIGÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES 

INCONTROVERSOS E DAQUELES CONTROVERTIDOS. 1. Nas ações que 

tenham por objeto obrigações decorrentes de empréstimo, é necessário 

que os valores incontroversos sejam discriminados de acordo com a 

redação do artigo 285-B do Código de Processo Civil. 2. Não há exigência 

legal de comprovação o depósito do valor controvertido para o 

recebimento da petição inicial. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença 

cassada. Unânime”. (TJDFT - Acórdão n.769352, 20130111162760APC, 

Relator: FÁTIMA RAFAEL, Revisor: CARMELITA BRASIL, 2ª Turma Cível, 

Data de Julgamento: 12/03/2014, Publicado no DJE: 20/03/2014. Pág.: 112) 

Faço ainda constar que, por se tratar de matéria que deve o juiz conhecer 

de ofício (art. 485, § 3º do NCPC), tenho por manifesta a inépcia da inicial 

por ausência de requisito intrínseco ao seu ajuizamento, de modo que a 

extinção do feito é medida que se impõe. Pelo exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, JULGO EXTINTA esta ação ajuizada por Ana Paula Silva 

de Miranda em face de Banco Bradesco Cartões – S/A, o que faço com 

amparo legal no art. 485, IV, do Novo Código de Processo Civil. Transitada 

em julgado, em nada requerendo, arquive-se, com as anotações e baixas 

devidas. P.I.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de abril de 2019. Dr. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010197-90.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1010197-90.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: EDMILSON DA 

SILVA As guias foram recolhidas, conforme averiguado pela assessoria 

do juízo. Vistos etc... Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, 

o juiz não resolverá o mérito quando, homologar a desistência da ação, 

não havendo a necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, 

já que esta sequer fora citada. Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, 

inciso IV do CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do 

mencionado dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada 

pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". 

Posto isso, ante o teor da petição de ID. 31128229 JULGO e DECLARO 

EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII, do CPC. Ante a ausência de pretensão recursal, diante do 

atendimento do pedido, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de abril de 2020. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1054361-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1054361-77.2019.8.11.0041. REQUERENTE: MAPFRE SEGUROS 

GERAIS S.A REQUERIDO: CUIABA TRANSPORTE RODOVIARIO DE 

CARGAS LTDA Vistos, etc. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão 

ajuizada pela Mapfre Seguros Gerais S/A em face Cuiabá Exec Loc de 

Veículos Ltda. Apesar da Administradora de Consórcio Nacional Honda 

Ltda, estranha a lide, requerer a desistência do feito, a advogado que 

assinou eletronicamente o pleito foi constituída pela Mapfre Seguros, 

portanto tenho o erro apontado como material, não causando prejuízo aos 

autos. Destarte, conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz 

não resolverá o mérito quando, homologar a desistência da ação, não 

havendo a necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já 

que esta sequer fora citada. Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, 

inciso IV do CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do 

mencionado dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada 

pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". 

Posto isso, ante o pleito de ID. 30551927 JULGO e DECLARO EXTINTA 

esta Ação de Busca e Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do 

CPC. Indefiro o requerimento de expedição de ofício para baixa de 

eventuais restrições sobre o bem, haja vista que não houve determinação 

nos autos neste sentido. Ante a ausência de pretensão recursal, diante do 

atendimento do pedido, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de abril de 2020. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026160-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME VICENTE DOS ANJOS (REQUERIDO)

GUILHERME VICENTE DOS ANJOS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1026160-75.2019.8.11.0041. REQUERENTE: SICREDI CENTRO 

NORTE REQUERIDO: GUILHERME VICENTE DOS ANJOS - ME, GUILHERME 

VICENTE DOS ANJOS Vistos, etc. Conforme ID. 25164060 foi apresentada 

minuta de acordo, requerendo a Instituição Financeira sua homologação e 

consequente extinção do feito. Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, I 

do NCPC, estão excluídas na regra disposta no caput do mencionado 

dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo: “I - 

as sentenças proferidas em audiência, homologatórias de acordo ou de 

improcedência liminar do pedido;”. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo 

de vontades. e JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e 

Apreensão, o que faço com amparo legal no artigo 487, inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil. Ante a ausência de pretensão recursal, 

diante do atendimento do pedido, arquivem-se os autos com as anotações 

e baixas de praxe. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de abril de 2020. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001182-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDO APARECIDO ROSALEN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1001182-97.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO HONDA 

S/A. REQUERIDO: AMANDO APARECIDO ROSALEN Faço constar que, em 

diligência junto ao site do Tribunal de Justiça, esta assessoria verificou 

que as custas e taxas processuais foram devidamente recolhidas. Vistos, 

etc. Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não 

resolverá o mérito quando, homologar a desistência da ação, não havendo 

a necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já que esta 

sequer fora citada. Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do 

CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do mencionado 

dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV 

- as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". Posto isso, ante 

o pleito de ID. 29432789 JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca 

e Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Indefiro o 

requerimento de baixa da restrição via Renajud, haja vista que não houve 

determinação nos autos neste sentido. Ante a ausência de pretensão 

recursal, diante do atendimento do pedido, arquive-se com as anotações e 

baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de abril de 2020. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1024042-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIBANIO DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ISRAEL DA SILVA OAB - MT15163-O (ADVOGADO(A))

JUCIMARA ISRAEL DA SILVA OAB - MT26206/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1024042-29.2019.8.11.0041. AUTOR(A): GUSTAVO LIBANIO 

DUARTE REU: BANCO BMG S.A Trata-se de Ação de Exibição de 

Documentos, na qual pleiteia o autor pela exibição dos contratos firmados 

entre as partes nos últimos 10 anos, especificadamente os acordos nº 

247275525, 258401363 e 2790970, bem como seus respectivos extratos 

analíticos e planilhas, onde constem amortizadores, taxas, juros, encargos 

e datas de pagamento, para recálculo integral das contratações, sob pena 

de multa diária de R$ 1.000,00. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.114,28, e 

acostou documentos para instruir a exordial. A liminar foi deferida 

conforme ID. 22578883, limitando à exibição dos contratos nº 247275525, 

258401363 e 2790970. O requerido apresentou a contestação de ID. 

24922350, arguindo em sede preliminar o não cabimento da assistência 

judiciária gratuita. No mérito discorreu sobre o contrato celebrado entre as 

partes, sobre a ausência dos requisitos da tutela antecipada de urgência 

antecedente, periculum in mora, fumus boni iuris, inaplicabilidade de multa 

em cautelar de exibição de documentos, assim como sobre ônus de 

sucumbência ante a ausência de pretensão resistida, exibindo as faturas 

mensais em nome do autor, bem como os contratos nº 247275525 – ID. 

24922359 e 258401363 – ID. 24922360 e documento denominado 

“Lançamentos Faturas”. Por sua vez, o autor deixou de impugnar a 

contestação. É o relatório. Decido. Por observar que a matéria dispensa a 

produção de outras provas, além de o requerimento da parte autora, com 

amparo legal no art. 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado 

da lide. Com relação à preliminar suscitada, o não cabimento da 

assistência judiciária gratuita, imperioso destacar que não basta a mera 

alegação sem que apresente provas plausíveis a afastar a afirmação feita 

pelo beneficiário, que possui presunção juris tantum da necessidade. Nos 

termos da lei, portanto, não basta que se alegue a parte não faz jus ao 
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benefício em comento, é necessário que prove, pois caso contrário 

prevalece a alegação daquele que pleiteou o benefício. Ademais, tem-se 

que foi determinado pelo plenário do Conselho Nacional de Justiça, no 

Procedimento de Controle Administrativo n. 0005027-08.2011.2.00.0000, 

que "é garantido a gratuidade indistinta até que a outra parte se manifeste 

e apresente subsídios que possam comprovar a situação contrária a 

declarada". Posto isso, afasto a preliminar suscitada. No mais, passo ao 

exame de mérito. Trata-se de Ação de Exibição de documentos, na qual a 

liminar foi deferida para determinar ao banco a exibição dos contratos nº 

247275525, 258401363 e 2790970. Inicialmente cumpre ponderar que a 

medida cautelar de exibição de documentos encontra expressa previsão 

legal, inexistindo controvérsia doutrinária ou jurisprudencial acerca de o 

direito dos consumidores das instituições financeiras, já que se trata de 

documento comum às partes, além de ser de natureza satisfativa. Impende 

ressaltar que devem prevalecer os princípios da boa-fé objetiva, da ampla 

informação e da transparência na relação entre consumidores e 

instituições de caráter financeiro, permitindo ao consumidor/autor ter 

acesso aos contratos bancários e respectivos extratos, na forma 

pleiteada na exordial, consoante se infere do inciso III, do artigo 399, do 

CPC. Ante a juntada dos documentos de IDs. 24922359 e 24922360, tenho 

como procedente o pedido exibitório formulado na peça vestibular, 

inclusive, tendo em vista a ausência de impugnação do autor, mesmo 

tendo sido intimado para tal, portanto, tenho como satisfeita a obrigação. 

Com relação aos honorários advocatícios, destaco que, não houve 

pretensão resistida, pois o requerido de pronto apresentou a 

documentação solicitada. Conquanto me posicionava no sentido de 

condenar a instituição financeira aos ônus sucumbencias, melhor 

examinando casos como este, em que o Banco não olvidou a 

determinação judicial, de pronto, passei a não mais fixar dita verba, por 

entender que não há resistência de sua parte à pretensão do autor. 

Vejamos os precedentes jurisprudenciais sobre o assunto: APELAÇÃO 

CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – 

CONDENAÇÃO DO BANCO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – NÃO CABIMENTO – APRESENTAÇÃO DOS 

DOCUMENTOS NO PRAZO REQUERIDOS EM JUÍZO - AUSÊNCIA DE 

PRETENSÃO RESISTIDA – DECISÃO EM CONFRONTO COM A 

JURISPRUDÊNCIA DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se o 

banco apresenta os documentos no prazo para defesa, entende-se como 

não resistida a pretensão autoral, não devendo a instituição financeira 

arcar com os ônus da sucumbência . Hipótese em que a parte autora não 

comprovou a elaboração de pedido administrativo anterior ao ingresso em 

juízo, pelo que deve ela arcar com o pagamento das custas do processo. 

(N.U 0038980-51.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 

16/03/2020) Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados nesta ação, determinando apenas 

que o réu proceda ao pagamento de 50% das custas processuais. 

Transitada em julgado, em nada requerendo, arquive-se, com as 

anotações e baixas devidas. P.I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de abril de 

2019. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1029951-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DE DEUS DE SOUZA (REU)

JOAO DE DEUS DE SOUZA - ME (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1029951-86.2018.8.11.0041. AUTOR(A): SICREDI CENTRO 

NORTE REU: JOAO DE DEUS DE SOUZA - ME, JOAO DE DEUS DE SOUZA 

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO, 

POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO –SICREDI 

OURO VERDE MT em face de JOÃO DE DEUS DE SOUZA – ME e JOÃO DE 

DEUS DE SOUZA, todos qualificados nos autos em referência, relatando a 

autora ser credora da parte ré da importância de R$ 184.883,98, 

decorrente do débito em aberto na ‘Proposta de Abertura de Conta de 

Depósito e Adesão a Produtos e Serviços – Pessoa Jurídica – C/C 

25663-7, título de Adiantamento a Depositantes e também a título de 

cheque especial. Posto isso, pleiteia pela condenação dos réus ao 

pagamento de R$ 184.883,98 ou a conversão do mandado monitório em 

executivo. Atribuiu à causa o valor de R$ 184.883,98 e acostou 

documentos. Por meio da certidão Id. 17784767, os réus foram citados por 

hora certa, com o encaminhamento da respectiva carta Id. 18352006 e 

18352326, sendo nomeado o Defensor Público em atividade no juízo como 

curador especial, que apresentou no Id. 24154417 contestação por 

negativa geral. Impugnação pela instituição financeira no Id. 29403398. É o 

relatório. Decido. Por observar que a matéria posta em exame dispensa a 

produção de outras provas, com amparo legal no art. 355, I, do CPC, 

passo ao julgamento antecipado da lide. Pretende a autora o recebimento 

de valor decorrente do ‘Proposta de Abertura de Conta de Depósito e 

Adesão a Produtos e Serviços – Pessoa Jurídica – C/C 25663-7, título de 

Adiantamento a Depositantes e também a título de cheque especial, 

conforme firmado entre as partes, como se infere do contrato Id. 

15283926, entabulado com cláusula de adesão a produtos e serviços. Da 

mesma sorte, acostou o extrato de conta corrente Id. 15283927 e memória 

do cálculo Id. 15283928 quanto ao contrato de Adiantamento a Depositante 

e memória de cálculo Id. 15283929 quanto ao cheque especial, que 

demonstram a utilização dos créditos e a evolução do cálculo. 

Considerando a citação por hora certa, as intimações via AR, e a 

nomeação da Defensoria Pública que apresentou contestação por 

negativa geral (Id. 24154417), sem apontamento de qualquer irregularidade 

outra, ao contrário, com a assertiva de que “não se verifica vício evidente 

no contrato firmado entre as partes, máxime em razão da taxa de juros 

contratada”, constando nos autos a documentação que revela o direito da 

credora, não há óbice ao deferimento do pleito inicial, de modo que a 

procedência da ação é medida que se impõe. Pelo exposto e por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na 

AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA 

E INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO –SICREDI OURO 

VERDE MT em face de JOÃO DE DEUS DE SOUZA – ME e JOÃO DE DEUS 

DE SOUZA, condenando os réus ao pagamento de R$ 184.883,98, em 

decorrência do contrato que ampara a inicial, corrigido com juros de mora 

de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, 

contado do ajuizamento da ação, prosseguindo-se na forma disposta no 

Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil/2015 

(Cumprimento de Sentença). Considerando o fato de que foi nomeada a 

Defensoria Pública curadora especial da parte ré, sem comprovação de 

sua hipossuficiência, condeno-os ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa. 

Transitada em julgado, sem impulso dos autos pela autora, arquive-se, 

com as anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de 

abril de 2.020. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0023665-80.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMEIRE LOPES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora materializar e comprovar 

o protocolo do(s) ofício(s) expedido(s) nos autos, no prazo legal de 05 

(cinco) dias úteis.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019817-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOUISSE MARA ESTRAL (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1019817-97.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: LOUISSE MARA ESTRAL Vistos, etc. Atualize-se o 

débito da inicial, custas e despesas processuais, acrescentando 

honorários advocatícios fixados. Após, havendo garantia no título 

executado, proceda-se penhora do bem. Caso negativo, certifique-se e 

efetive-se penhora on line. Cumpra-se. CUIABÁ, 17 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009219-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON ROCHA DE PAULA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1009219-84.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA EXECUTADO: EMERSON 

ROCHA DE PAULA Vistos, etc. A citação já foi efetivada nos autos. 

Assim, intime-se o autor para indicar bens passíveis de penhora no prazo 

legal e após, conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 17 de abril de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004034-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE DO CARMO JUVENAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Ofício n. 

09/2020-Gab Cuiabá, 17 de abril de 2020. De: Rita Soraya Tolentino de 

Barros – Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário de 

Cuiabá - MT À: Excelentíssima Senhora Desembargadora Marilsen 

Andrade Addario – DD. Relatora do Recurso Agravo de Instrumento n. 

1008635-72.2020.8.11.0000 – Segunda Câmara de Direito Privado (Autos 

Origem: 1004034-31.2019.8.11.0041). Senhora Relatora: Pelo presente, 

venho perante Vossa Excelência prestar informações requisitadas 

r e f e r e n t e s  a o  R e c u r s o  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o  n . 

1008635-72.2020.8.11.0000 – Segunda Câmara de Direito Privado – 

Tribunal de Justiça – Cuiabá – MT (Autos Origem: 

1004034-31.2019.8.11.0041). Cumpre-se informar a Vossa Excelência 

que nesta data recebi o processo concluso para prestar informação. 

Informo que a parte recorrente informou a interposição do recurso, 

contudo, trata-se de processo eletrônico, não tendo que tomar a 

providência contida no artigo 1018, § 2° do CPC. Tramita nesta Vara 

Bancária a ação noticiada no recurso, a qual mantenho em todos os seus 

termos, por persistir seus fundamentos. Era o que tinha para informar, 

ficando à disposição de Vossa Excelência para qualquer outro 

esclarecimento e aguardando ulterior deliberação. Aproveito o ensejo para 

renovar meus protestos de respeito e consideração. Respeitosamente, 

Rita Soraya Tolentino de Barros – Juíza de Direito da 2ª Vara 

Especializada de Direito Bancário de Cuiabá-MT

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1054175-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO MEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIENE SILVA SOUZA OAB - 838.092.441-04 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1054175-54.2019.8.11.0041. REQUERENTE: CARLOS ALBERTO 

MEIRA DE SOUZA REPRESENTANTE: LUCIENE SILVA SOUZA REQUERIDO: 

BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos, etc. Carlos Alberto Meira de Souza 

apresentou a presente Ação Anulatória de Negócios Juridicos C/C Dano 

Material E Dano Moral, em face do requerido Banco Olé Bonsucesso 

Consignado S/A, na qual pretende a declaração de nulidade dos contratos 

firmados pelo reconhecimento das assinaturas falsas nos negócios 

jurídicos, bem como condenação em indenização por danos morais. A 

competência deste Juízo foi atribuída nos termos do Provimento n. 

04/2008/CM, retificada pela Resolução nº 11/2017/TP, onde somente 

tramita nesta especializada processos que possuem Instituições 

Financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central. Depreende-se 

nos autos que a intenção da parte autora é eminentemente civil, pois não 

reconhece a relação jurídica com a parte requerida. Tem-se que, 

consoante fixado no § 2º do art. 1º do Provimento nº 004/2008/CM, 

excluem-se da competência das Varas Especializadas em Direito Bancário 

as ações de natureza eminentemente civil, sem discussão atinente à 

matéria afetada às Varas Especializadas em Direito Bancário. Além do 

que, o próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, já pacificou o 

entendimento em conflitos de competência, entendendo que não deverão 

as ações eminentemente de natureza cível, tramitar perante as varas de 

competência bancária, devendo desta forma, prevalecer o entendimento 

do E. TJ/MT. Neste sentido, ficou pacificado a matéria perante o E. TJ/MT, 

acerca de conflito de competência, entre as varas cíveis e bancárias, 

vejamos: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – 

QUESTÃO AFETA AO DIREITO CIVIL – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES 

PREVISTAS NO ART. 1º, I, §1º DO PROVIMENTO Nº 004/2008 – 

COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL E NÃO DA VARA ESPECILIZADA EM 

DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO PROCEDENTE. 1. Se a questão tratada na 

ação de repetição de indébito é afeta a matéria eminentemente de DIREITO, 

porquanto o autor busca a declaração de inexistência de relação jurídica 

com a instituição financeira e condenação do banco à restituição do 

indébito e danos morais, não estando vinculado propriamente a quaisquer 

situações financeiras de natureza estritamente BANCÁRIA, 

exemplificadas no art. 1º, I, §1º do Provimento nº 004/2008, deve a ação 

tramitar na VARA CÍVEL e não na VARA ESPECIALIZADA em DIREITO 

BANCÁRIO. (N.U 1012789-41.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma 

de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/04/2019, 

Publicado no DJE 10/04/2019). Grifei e negritei. CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA 

CAPITAL E 11ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – QUESTÃO QUE NÃO 

ENVOLVE INTERESSES BANCÁRIOS – INCIDÊNCIA DO ART. 1º, §2º, DO 

PROVIMENTO Nº 004/2008/CM – COMPETÊNCIA DA 11º VARA CÍVEL 

PARA JULGAR A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – CONFLITO 

PROCEDENTE. Considerando que a demanda não envolve interesses 

BANCÁRIOS típicos de relação BANCÁRIA, incidindo, inclusive, a exceção 

feita pelo art. 1º, §2º, do Provimento nº 004/2008/CM, porque se trata de 

ação de reparação de danos que envolve também a Seguradora, cujo 

pedido não está cumulado com outro de natureza tipicamente BANCÁRIA. 

(N.U 1010999-85.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/04/2019, Publicado no 

DJE 10/04/2019). CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO “DECLARATÓRIA 

DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 
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REPETIÇÃO DO INDÉBITO” – QUESTÃO QUE NÃO ENVOLVE INTERESSES 

BANCÁRIOS - MATÉRIA EMINENTEMENTE CIVIL – CONFLITO 

PROCEDENTE. Não obstante o nome dado à ação, buscando a parte 

autora a declaração de inexistência de relação jurídica com a instituição 

FINANCEIRA e a condenação desta à restituição do indébito e ao 

pagamento de indenização por danos morais, a competência para o 

processamento e julgamento é de uma das varas cíveis de feitos gerais, e 

não das varas especializadas em direito bancário, já que a questão possui 

natureza eminentemente civil, não ESTANDO VINCULADO PROPRIAMENTE 

a QUAISQUER SITUAÇÕES FINANCEIRAS de natureza estritamente 

bancária, exemplificadas no art. 1º, I, §1º do Provimento nº 004/2008. (N.U 

1000185-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis 

Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/04/2019, Publicado no DJE 

10/04/2019). Podemos perceber que o pedido é declaração de nulidade 

dos contratos firmados em face de assinatura falsa no instrumento e 

reparação de danos envolvendo o recebimento do seguro pactuado e não 

há outra pretensão tipicamente bancária, de modo que se trata de 

natureza eminentemente civil. Por derradeiro conforme art. 64, §1º do CPC, 

DECLARO a incompetência absoluta deste Juízo para processar e julgar o 

feito. Desta forma, face ao entendimento do E. TJ/MT declino a minha 

competência para processar e julgar este feito e determino a remessa dos 

autos ao Cartório Distribuidor, para a REDISTRIBUIÇÃO dos autos a uma 

das Varas Cíveis de Feitos Gerais desta Capital com as anotações e 

baixas devidas. Cumpra-se. CUIABÁ, 17 de abril de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0010174-74.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Banco Safra S-A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTRELA - COMERCIO, REPRESENTACOES, PARTICIPACOES E SERVICOS 

LTDA (EXECUTADO)

SANDRA MARA SANTIAGO (EXECUTADO)

DEISE DE FATIMA ALMEIDA ALVES (EXECUTADO)

CLAUDYSON MARTINS ALVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EREMITA LAURA DA SILVA OURIVES OAB - MT12744/O 

(ADVOGADO(A))

LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA OAB - MT0012067S 

(ADVOGADO(A))

WALDIR CECHET JUNIOR OAB - MT4111-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0010174-74.2014.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO SAFRA S-A 

EXECUTADO: ESTRELA - COMERCIO, REPRESENTACOES, 

PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA, SANDRA MARA SANTIAGO, DEISE 

DE FATIMA ALMEIDA ALVES, CLAUDYSON MARTINS ALVES Vistos, etc. 

Intime-se a parte exequente para manifestar sobre o postulado pelo 

executado no id. 31293139. Após, conclusos para análise. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 17 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028831-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENILCE CRISTINA DE MAGALHAES COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1028831-08.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: RENILCE CRISTINA DE 

MAGALHAES COSTA Vistos, etc. Intime-se a parte requerida, para antes 

da análise da prestação de contas comprovar o pagamento da 

sucumbência no prazo de quinze dias do trânsito em julgado. Comprovado 

o pagamento, intime-se o autor para manifestar sobre o referido e as 

impugnações da prestação de contas. Ao contrário, certifique-se e 

conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 17 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014638-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LACERLENE MEDEIROS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO OAB - MT13179-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1014638-17.2020.8.11.0041. AUTOR: LACERLENE MEDEIROS 

DE OLIVEIRA REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Defiro a Justiça 

Gratuita. Anote-se. Compulsando os autos verifica-se a ação fora 

declinada da Justiça Federal para a Justiça Estadual julgar a lide, nos 

termos da decisão contida no id. 30813751, e depreende-se que já houve 

apresentação de defesa. Desta forma, intime-se a parte autora para 

manifestar sobre contestação e documentos apresentados nos autos e as 

partes para produção de provas. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 17 de 

abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1055859-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO EUZEBIO COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1055859-14.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: ANTONIO EUZEBIO 

COSTA Vistos, etc. Desnecessária a concessão de prazo, considerando 

que os prazos estão suspensos, de acordo com a Resolução nº 313, de 

19 de março de 2020, editada/publicada pelo CNJ. Desta forma, após a 

suspensão do prazo deverá o autor depositar a diligência para cumprir o 

mandado expedido. Cumpra-se CUIABÁ, 17 de abril de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008703-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE DOS SANTOS ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 
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Processo: 1008703-30.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: AYMORE 

EXECUTADO: LUCILENE DOS SANTOS ALVES Vistos, etc. Em face da 

postulação do autor, remetam os autos ao arquivo por um ano, com 

suspensão do prazo prescricional. Não havendo manifestação, passará a 

decorrer o prazo prescricional. Cumpra-se. CUIABÁ, 17 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1032730-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO JOSE DE FREITAS & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

ROSANGELA RODRIGUES REBELO (EXECUTADO)

CLAUDIO JOSE DE FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1032730-48.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: CLAUDIO JOSE DE FREITAS & CIA LTDA - ME, CLAUDIO 

JOSE DE FREITAS, ROSANGELA RODRIGUES REBELO Vistos, etc. Em 

face do postulado arquive-se o feito. Cumpra-se. CUIABÁ, 17 de abril de 

2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004034-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE DO CARMO JUVENAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1004034-31.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: IVANETE DO CARMO 

JUVENAL EXECUTADO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Cumpra-se o V. 

Acórdão e aguarda-se o seu julgamento. Após, conclusos. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 17 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016945-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE ABDO SAID MARCHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUSA MARIAM DE CASTRO SERAFIN OAB - SC23300 (ADVOGADO(A))

RODRIGO DUARTE DA SILVA OAB - SC17324 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1016945-41.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: ROSANE ABDO SAID MARCHI 

EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença, onde as questões eminentemente bancárias já 

restaram dirimidas. No caso, está afeto apenas a recebimento do direito já 

reconhecido em Ação Civil Pública, dispensando a tramitação por esta 

Vara Especializada de Direito Bancário, em face de inexistência de 

questão bancária a dirimir. Assim, remeta-se o feito a uma das Varas 

Cíveis de Feitos Gerais desta Capital, em face do declínio de competência 

da Justiça Federal, como ali consignado. Cumpra-se. CUIABÁ, 17 de abril 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1041453-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE PNEUS CENTRO OESTE EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003107-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUGO LOPES DE BARROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora tomar ciência do Alvará Eletrônico expedido, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000014-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BUENO MUSSI & CIA LTDA - ME - ME (EXECUTADO)

PATRICIA BUENO MUSSI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

marcos davi andrade OAB - MT11656-A (ADVOGADO(A))

 

Deverão as partes manifestarem sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036129-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAGDA ARDAIA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT14613-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1036129-17.2019.8.11.0041. AUTOR(A): MAGDA ARDAIA PEREIRA REU: 

ITAU SEGUROS S/A, BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. Antes de 

analisar o feito, necessário se faz diligência deste Juízo. Observa-se que 

a parte requerida sustenta que na resposta ao pedido de indenização 

solicitado pela inventariante (id. Núm. 22701023 - Pág. 1), a documentação 

por esta enviada para Instituição Financeira, afirmava que o segurado era 
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portador de Diabete Mellitus e estava em tratamento desde 11/01/2017, ou 

seja, anterior a contratação do seguro, razão pela qual, foi indeferido o 

pedido administrativamente. Entretanto, somente acostou a resposta da 

seguradora e não o pedido de indenização do seguro prestamista, como 

afirmado ter efetivado a parte autora para recebimento do valor. Assim, 

intime-se a parte requerida para acostar os autos, no prazo legal o pedido 

de indenização do seguro prestamista realizado pela Inventariante, como 

afirmado na sua contestação. Juntado documento, diga a parte autora e 

conclusos. Ao contrário, somente conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 17 de 

abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002678-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDO DOMINGOS DOS PASSOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

 

Fica a parte autora intimada para protocolizar o ofício expedido e 

comprovar nos autos, no prazo de 05(cinco) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027695-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON OLIVEIRA MARTINS DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1053712-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE MEDEIROS DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora comprovar o recolhimento das parcelas das custas 

processuais e sua vinculação ao número do processo, no prazo de 5 

(cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016988-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENITO CID CONDE NETO OAB - DF40147-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1016988-75.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO GMAC S.A. 

REQUERIDO: CESAR RODRIGUES DE OLIVEIRA Vistos, etc. Certifique-se 

sobre a regularidade do recolhimento da guia de distribuição da ação e 

sua vinculação ao número único do processo. Em caso negativo, intime-se 

o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não havendo manifestação, 

conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação abaixo: Compulsando 

os autos verifica-se estar demonstrado o débito do requerido e sua 

inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. Assim, Defiro a 

Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e apreensão, em caráter 

provisório, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso não ocorra a purgação de mora, 

no prazo acima consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou terceiro por ele indicado, 

livre de ônus da propriedade fiduciária. Cite-se também o Requerido, para 

apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da liminar. 

Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada ainda que 

o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida Lei, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 17 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016937-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DA CRUZ BARROS JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

marinice de fátima da cruz OAB - MT13366-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1016937-64.2020.8.11.0041. AUTOR(A): EDSON DA CRUZ BARROS 

JUNIOR REU: BANCO DO BRASIL S/A Vistos, etc. Compulsando os autos, 

verifica-se a impossibilidade de conceder a Justiça Gratuita, considerando 

que a parte requerente fez comprovação de seus rendimentos e não há 

como considerá-la pobre diante da Lei, estando sua declaração, 

divorciada dos demais elementos por ela acostados no feito. Intime-se a 

parte autora para no prazo de quinze dias, proceder ao recolhimento da 

guia de distribuição da ação e sua vinculação ao número único do 

processo, sob pena de extinção do feito e seu arquivamento. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 17 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017056-25.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA VIRGINIA FERREIRA DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro justiça gratuita. Anote-se. Compulsando os autos 

verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de urgência, 

diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano. Nem 

mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado. No caso 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071822/4/2020 Página 417 de 758



é indispensável a resposta do requerido para verificar a possibilidade de 

antecipar o mérito da causa. De plano não há como afirmar a veracidade 

de tal fato, necessitando de demais provas para aquilatar a verdade real. 

Não se trata de direito instantâneo que quando agredidos necessita de 

imediata recomposição. Além do que, não há situação emergencial para 

justificar a antecipação da tutela. Diante do exposto, indefiro a tutela 

urgência. De outra banda, denota-se que a questão posta na inicial se 

assemelha a outros processos distribuídos nesta Vara Especializada e 

desde a entrada em vigor no NCPC, nenhum acordo aqui foi chancelado, 

tornando inócua a designação de audiência de mediação. Assim, cite-se 

para responder, constando às advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 17.04.20

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000421-66.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO T DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITOR JULIANO RAMOS OAB - MT15320-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1000421-66.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: CARLOS ALBERTO T DE 

OLIVEIRA Vistos, etc. Banco Bradesco Financiamentos S.A, devidamente 

qualificado nos autos, ingressou com a presente Ação de Busca e 

Apreensão pelo Decreto-Lei 911/69, contra Carlos Alberto Taques de 

Oliveira, objetivou a concessão de liminar, para apreensão do bem 

descrito na inicial, tornando em definitivo a medida no final, em face da 

alienação fiduciária proveniente do contrato de nº 2905126835 – id. 

27804853. Alegou que a parte requerida não cumpriu com as obrigações 

pactuadas, deixando de pagar as prestações vencidas em 19/08/2019, 

requerendo a concessão de liminar para ao final torná-la em definitivo, 

com procedência da ação. Instruiu seu pedido com documentos de id. 

27804847/ 27804852. A liminar foi concedida no id. 27807407 e cumprida 

no id. 29881378. O requerido compareceu espontaneamente aos autos e 

apresentou contestação conforme id.30165604. Confessou que estava 

inadimplente e após ter condições para pagar o débito pediu para seu 

genro tratasse de as negociações do débito como transcritas na defesa. 

Sustentou que as partes firmaram acordo extrajudicial no valor de R$ 

6.418,00 (seis mil quatrocentos e dezoito reais e noventa centavos) 

referente as parcelas de agosto de 2019 a janeiro de 2020. Contudo, 

mesmo assim seu carro foi apreendido. Pleiteou a concessão da 

assistência processual gratuita. No mérito, requereu a aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor e afirmou que a proposta de acordo com o 

aceite de ambas as partes obrigada as partes o seu cumprimento nos 

termos do art. 427 do CC, e que aguardava a emissão do boleto bancário 

para o pagamento, sendo que o requerido não o fez. Requereu o 

deferimento da consignação em pagamento do valor atualizado do acordo 

no montante de R$ 7.391,46 (sete mil trezentos e noventa e um reais e 

quarenta e seis centavos), bem como das demais parcelas. Aduziu que o 

acordo firmado elide a mora e pleiteou a revogação da liminar com a 

consequente restituição do bem. Pediu no caso de não devolução do 

veículo requereu a indenização no importe de 50% do valor financiado. 

Rogou pela extinção da ação. Juntou documentos de id. 

30165607/30165617. Em seguida, o autor apresentou réplica à 

contestação id. 309786568 e asseverou que as tratativas de acordo não 

chegaram as vias de finalização, pois não tem obrigatoriedade de 

renegociar o contrato objeto da lide e ratificou os termos da inicial. 

Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o Relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se Ação de Busca e Apreensão pelo Decreto-Lei 911/69, 

contra Carlos Alberto Taques de Oliveira, objetivou a concessão de 

liminar, para apreensão do bem descrito na inicial, tornando em definitivo a 

medida no final, em face da alienação fiduciária proveniente do contrato de 

nº 2905126835 – id. 27804853. Por seu turno, o requerido afirmou que 

estava em tratativa de formalização de acordo extrajudicial e não poderia 

ter seu bem apreendido, requereu a consignação do valor acorda e 

demais parcelas, bem como revogação da liminar e restituição do bem. 

Considerando que a matéria tratada nos presentes é de direito e de cunho 

documental e este encontra nos autos, dispensando provas em audiência 

ou pericial, passo ao julgamento do feito, por estar maduro para receber 

decisão, nos termos do artigo 355-I do Código de Processo Civil. 

Primeiramente, há impossibilidade de conceder a Justiça Gratuita a parte 

requerida, considerando que não fez comprovação da necessidade, como 

apresentação atualizada de seus rendimentos e/ou apresentação de sua 

declaração de renda, para aquilatar a necessidade. Ademais, pelo valor 

do contrato firmado pelas partes, conforme documentos que instruem a 

inicial, não há como inferir ser a referida pobre diante da Lei, estando sua 

declaração, divorciada dos demais elementos por ela acostados no feito. 

Anote-se. As partes firmaram o contrato de financiamento nº contrato de 

nº 2905126835 – id. 27804853, ofertando ao requerido em alienação 

fiduciária o veículo especificado na inicial. Analisando o contrato firmado 

pelas partes, verifica-se que não existe nenhum dispositivo de difícil 

entendimento, as regras ali constantes são claras, não trazendo dúvidas 

com relação ao seu conteúdo. E ainda, a parte requerida confessou sua 

inadimplência, fato incontroverso. O requerido sustentou a tratativa de 

acordo no qual aquele aceito de imediato e somente aguardava a emissão 

do boleto para sua quitação. Por outro lado, o requerente afirma que as 

tentativas de negociação não impedem o ajuizamento do feito, bem como 

não houve a finalização da negociação. Primeiramente, cumpre ressaltar 

que qualquer acordo junto a Instituição Financeira deve, obrigatoriamente, 

ser documentado, não sendo demonstrado pelo requerido. Inexiste 

qualquer indício que as tratativas de acordo por ele anunciado chegaram a 

termo, não podendo prevalecer sua tese. Como também permitir em 

consignar valores divergentes ao contratado. Mais, a conversa transcrita 

nos autos realizada via “whatsapp” não foi realizada pelo autor, muito 

menos foi provada que se tratava do contrato em questão, aliás, ficou 

claro que para a emissão do boleto de pagamento era necessária o 

“autorização do jurídico”. Por outro lado, apenas do requerente admitir que 

foi procurado para composição, não foi comprovado obrigação assumida 

por esse. Destaca-se que o acordo é ato voluntário de vontade. Ou seja, 

não era obrigatória sua concretização. Ademais, nenhum pagamento foi 

comprovado nos autos, encontram-se o requerido inadimplemento. Desta 

feita, entendo não ser obrigatório a tratativa extrajudicial de renegociação 

da dívida, que inclusive englobava apenas as parcelas em aberto. O que 

resta evidente nos autos é a mora do requerido e sua inadimplência, Fato 

inconteste. Não havendo como determinar a restituição do bem ao 

requerido É patente, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

mesmo tratando-se de contrato bancário, pois se o produto é um bem 

jurídico que é fornecido pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito 

(consumidor), como destinatário final (do crédito), diante da interpretação 

dos artigos 2º e 3º, § 1º desta Lei, não resta dúvida sobre a sua 

incidência, nesta espécie de contrato – Súmula 297. A alienação fiduciária, 

no campo do direito material, estabelece que a alienação fiduciária 

constitui uma garantia real “sui generis” vez que não exerce sobre coisa 

alheia, mas sobre coisa própria. O financiado, ou devedor fiduciante, dá 

em alienação fiduciária um determinado bem, ficando o devedor com a 

posse direta, na qualidade de depositário do bem. Deste modo, no 

momento que o devedor fiduciante não liquida o débito, cabe ao credor 

fiduciário, acioná-lo, para recebimento do bem, considerando que passa a 

ser o proprietário do mesmo. Assim, devida é aplicação do vencimento 

antecipado do contrato, em caso de inadimplência e não estamos aqui 

falando em pagamento antecipado da dívida, quando é conferida a 

aplicação de descontos. No caso trata de penalidade por ficar em mora 

com o pagamento das parcelas contratadas. Diante do exposto e 

considerando o que mais consta dos autos Julgo por Resolução de Mérito 

a presente Ação de Busca e Apreensão ACOLHENDO pedido inicial com 

fundamento no que dispõe o artigo 487,I do Novo Código de Processo Civil 

c/c Decreto Lei n. 911/69, declarando consolidado nas mãos do autor o 

domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva, 

facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do 

Decreto-Lei acima citado. Oficie-se ao Detran comunicando que o autor 

está autorizado à transferência a terceiros que indicar e permaneçam nos 

autos os títulos a eles trazidos. Condeno a parte requerida nas custas e 

despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) da causa, devidamente atualizada a partir 

do ajuizamento da ação. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 
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procedendo às anotações de estilo, ficando a parte requerida intimada a 

pagar a condenação em quinze dias do trânsito em julgado, sob pena de 

multa de dez por cento e penhora. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 17 de abril 

de 2020. Juiz(a) de Direito

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020543-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLADIA ADRIANA GONCALVES OLIVI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

 

PARA A PARTE AUTORA NO PRAZO LEGAL APRESENTAR AS CONTRA 

RAZOES

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016446-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDE NUNES PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA OAB - MT11564-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1016446-62.2017.8.11.0041 AUTOR: ATAIDE NUNES PINTO 

RÉU: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Vistos. ATHAIDE NUNES PINTO, parte 

devidamente qualificada na inicial, ajuizou a presente Ação de Revisão 

Contratual e Anulação de Cláusulas Ilegais c/c Consignação em 

Pagamento de Parcelas Atrasadas c/c Liminar de Manutenção de Posse, 

Exclusão do Nome do Serasa, Cadim e SPC, em face de BANCO 

VOLKSWAGEN S/A, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada e representada. Após tramitação regular do feito no Juízo da 2ª 

Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, após o julgamento da 

exceção de incompetência impetrada pelo Requerido, o feito foi 

encaminhado à Comarca de Cuiabá-MT (ID. 7347205 – págs. 37/39) e 

distribuído a esta Unidade Judiciária. O processo encontra-se apto ao 

julgamento no estado em que se encontra, entretanto, os documentos 

anexados a contestação estão ilegíveis, razão pela qual determino a 

intimação do requerido para em quinze (15) dias trazer aos autos os 

referidos documentos, sobretudo o contrato firmado entre os litigantes, 

sob pena de presumirmos verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pelo Autor. A SECRETARIA PROMOVA JUNTO AO SISTEMA O 

CADASTRAMENTO DOS PROCURADORES INDICADOS NOS AUTOS. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 31 de maio de 2017 Jorge Iafelice dos 

Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1054395-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNALDO ALVES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte autora para apresentar contrarrazões de 

apelação, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1048375-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY DE SOUZA SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte autora para apresentar contrarrazões de 

apelação, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016632-80.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTERNATIVA TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso 

de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º 

do NCPC. Cuiabá-MT, 17 de abril de 2020. Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016709-89.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTERNATIVA TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º 
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Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso 

de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º 

do NCPC. Cuiabá-MT, 17 de abril de 2020. Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023909-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR FERREIRA DE CARVALHO (REU)

BOSQUE RENTA CAR EIRELI - ME (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso 

de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º 

do NCPC. Cuiabá-MT, 17 de abril de 2020. Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004676-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA RIBAS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte autora para apresentar contrarrazões de 

apelação, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022681-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO RAMOS CARDOSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte autora para apresentar contrarrazões de 

apelação, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003390-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ EDUARDO BOA SORTE CARNEIRO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso 

de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º 

do NCPC. Cuiabá-MT, 17 de abril de 2020. Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016086-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLAN FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte autora para apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031755-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANUSA DE ASSIS FEITOSA (REQUERIDO)
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INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso 

de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º 

do NCPC. Cuiabá-MT, 17 de abril de 2020. Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010425-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DERCI FATIMA DE SOUZA BONASSI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA KAROLINE DA SILVA OAB - MT19511/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

PARA A PARTE AUTORA NO PRAZO LEGAL APRESENTAR AS CONTRA 

RAZÕES

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1040864-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO NONATO DA SILVA 53154789120 (EXECUTADO)

RAIMUNDO NONATO DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso 

de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º 

do NCPC. Cuiabá-MT, 17 de abril de 2020. Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1046309-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN FLOR DA SILVA DAVANSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

 

PARA A PARTE APELADA NO PRAZO LEGAL APRESENTAR AS CONTRA 

RAZÕES

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026056-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO HENRIQUE DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte autora para apresentar contrarrazões de 

apelação, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026056-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO HENRIQUE DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

 

PARA A PARTE APELADA NO PRAZO LEGAL APRESENTAR AS CONTRA 

RAZÕES

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006196-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDO DE LIQUIDACAO FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CHARBEL MALOUF (EXECUTADO)

VIVIANE VILELA DE FREITAS MALOUF (EXECUTADO)

JANETTE MUTRAN MALUF (EXECUTADO)

JOSEPH MIKHAIL MALOUF (EXECUTADO)

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA (EXECUTADO)

VERONICA FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 
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realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso 

de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º 

do NCPC. Cuiabá-MT, 17 de abril de 2020. Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036591-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO BOZZ DE MORAES (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso 

de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º 

do NCPC. Cuiabá-MT, 17 de abril de 2020. Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1046605-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVANEI DA SILVA LATORRACA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON PACHECO DE REZENDE OAB - MT3244-O (ADVOGADO(A))

 

PARA A PARTE APELADA NO PRAZO LEGAL APRESENTAR AS CONTRA 

RAZÕES

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010035-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER DE CARVALHO REZENDE 22352562104 (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte autora para manifestar sobre a 

correspondência devolvida, no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1046605-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVANEI DA SILVA LATORRACA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON PACHECO DE REZENDE OAB - MT3244-O (ADVOGADO(A))

 

PARA A PARTE APELADA NO PRAZO LEGAL APRESENTAR AS CONTRA 

RAZÕES

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012594-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEI TAVARES SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

 

PARA A PARTE APELADA NO PRAZO LEGAL APRESENTAR AS CONTRA 

RAZÕES

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1052233-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANE COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME (REU)

EDSON LUIZ GATTO (REU)

NEIVA MAGALHAES BORGES GATTO (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso 

de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º 

do NCPC. Cuiabá-MT, 17 de abril de 2020. Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT
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Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010375-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELVIS ANTONIO DA SILVA (LITISCONSORTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

à intimação da parte autora para se manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de justiça, especialmente quanto a não citação da parte requerida, 

dando o devido prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo a 

Parte Autora para no mesmo prazo acima, nos termos da Portaria 

01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que 

implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências 

dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A 

guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue 

ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para pagamento de 

diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou 

ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio 

www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena 

de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 17 de 

abril de 2020. Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- 

FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033837-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON SANTOS BORGES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

à intimação da parte autora para se manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de justiça, especialmente quanto a não citação da parte requerida, 

dando o devido prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo a 

Parte Autora para no mesmo prazo acima, nos termos da Portaria 

01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que 

implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências 

dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A 

guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue 

ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para pagamento de 

diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou 

ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio 

www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena 

de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 17 de 

abril de 2020. Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- 

FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010155-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA LEITE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

 

PARA A PARTE AUTORA APRESENTAR AS CONTRA RAZÕES NO PRAZO 

LEGAL

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1039465-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES VIANA BARRETO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 15 (cinco) dias, 

apresentar contrarrazões ao recurso apresentado Cuiabá-MT, 17 de abril 

de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo 

nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013842-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA MARIA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071822/4/2020 Página 423 de 758



de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º 

do NCPC. Cuiabá-MT, 17 de abril de 2020. Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003258-94.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULINA CATARINA DA SILVA BRANCO (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010229-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIVALDO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - MT15999-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014177-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CACILDA MARIA DA SILVA FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004282-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA SIMONE TESSARO OAB - PR26750 (ADVOGADO(A))

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO JOSE DA SILVA JUNIOR (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso 

de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º 

do NCPC. Cuiabá-MT, 17 de abril de 2020. Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1042229-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO BARBOSA DE LIMA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso 

de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º 

do NCPC. Cuiabá-MT, 17 de abril de 2020. Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007273-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VOLPE CAMARGO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (EXEQUENTE)

EDYEN VALENTE CALEPIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUANE BRAZ ANDREKOWISK VOLPE CAMARGO OAB - MS10610-B-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA D ORLEANS ROCHA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESDRAS SIRIO VILA REAL OAB - MT8364-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1007273-43.2019.8.11.0041 EXEQUENTE: VOLPE CAMARGO 

ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, EDYEN VALENTE CALEPIS 

EXECUTADO: CARLA D ORLEANS ROCHA Vistos etc. Tendo em vista que 

a parte Executada possui advogados habilitados nos presentes autos, 

defiro o pedido do ID anterior para determinar a intimação da devedora 

através de seus patronos via DJE, para cumprimento da obrigação, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º), efetuando o pagamento do valor 

indicado pela parte credora. Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, 

o débito será acrescido de multa de 10% e também de honorários 

advocatícios de 10%, de acordo com o § 1º do art. 523 do CPC. Em caso 

de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre o saldo 

remanescente (art. 523, § 2º o do CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 16 

de abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito
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Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002546-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO FUJII CELESTINO (EXECUTADO)

OSVALDO APARECIDO DE OLIVEIRA CELESTINO (EXECUTADO)

ADRIANA KEIKO FUJII CELESTINO (EXECUTADO)

FUJII CELESTINO TRANSPORTES LOGISTICAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ALEX 

NUNES DE FIGUEIREDO PROCESSO n. 1002546-12.2017.8.11.0041 Valor 

da causa: R$ 15.951,25 ESPÉCIE: [Cédula de Crédito Bancário]

->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3367, - DE 1747/1748 A 

3269/3270, CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-800 POLO PASSIVO: 

Nome: OSVALDO APARECIDO DE OLIVEIRA CELESTINO Endereço: RUA 

LUZILÂNDIA, N 10, (LOT JD ELDORADO), SANTA ISABEL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78150-748 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO 

POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial para no prazo de 3 (três) dias, contado da citação, efetuar o 

pagamento da dívida (art. 829, caput, do CPC) no valor de R$ 172.687,47, 

sob pena de PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem 

para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos 

honorários advocatícios (art. 831, CPC), conforme despacho, petição 

inicial e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado; 2. Não sendo efetuado o 

pagamento no referido prazo, proceda-se o senhor Oficial de Justiça ao 

cumprimento do mandado de PENHORA de bens e avaliação, intimando-se 

na mesma oportunidade o executado (art. 829, §1º, do CPC). 3. Não sendo 

encontrada a parte Executada, dever-se-á ARRESTAR tantos bens quanto 

se façam necessários para garantia da execução, nos termos do artigo 

830 do CPC. RESUMO DA INICIAL: A Exequente é credora dos Executados 

da quantia provisória de R$ 15.951,25 (quinze mil, novecentos e cinquenta 

e um reais e vinte e cinco centavos), representada pela Cédula de Crédito 

Bancário nº 6748-4, referente ao empréstimo para capital de giro no valor 

total de R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujas cópias dos originais seguem 

anexas. A Cédula foi emitida em 08/07/2015 e tinha por vencimento final 

em 04/07/2016. Os executados deveriam ter quitado o valor total do 

crédito concedido em 12 parcelas, iniciando em 07/08/2015. No entanto, 

houve pagamento apenas parcial do crédito concedido, restando 

inadimplidas as parcelas vencidas a partir de 06/10/2015, razão pela qual 

houve o vencimento antecipado da dívida, conforme expressa previsão 

contratual. Não obstante referido débito ter sido objeto de Cédula de 

Crédito Bancária, devidamente assinada pela primeira executada na 

qualidade de emitente e pelos demais executados como avalistas, 

reforçando a condição de devedores, a Exequente tem dificuldades de 

receber sua prestação desde a implementação do termo, apesar de ter se 

desincumbido do ônus que lhe competia e das inúmeras tentativas de 

solução amigável do impasse. Desse modo, a Exequente é credora dos 

Executados na importância líquida, certa e exigível de R$ 15.951,25 

(quinze mil, novecentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos), 

quantia esta correspondente ao valor principal acrescida de encargos 

contratuais e as despesas com protesto, e está corrigida monetariamente 

e acrescida de juros de 1% ao mês, até 07/12/2016, DECISÃO: Vistos etc. 

Diante das tentativas frustradas de citação pessoal da parte Executada, 

nos termos dos artigos 256 e 257, ambos, do CPC, defiro o pedido da 

parte credora Exequente e determino CITAÇÃO POR EDITAL. Expeça-se 

edital contendo a síntese da inicial elaborada pela Secretaria, devendo a 

publicação acontecer nos termos do inciso II e parágrafo único do art. 257, 

do CPC. Após efetivada a diligência, esta deverá ser demonstrada nos 

autos pela Secretaria, com a juntada da cópia da página da publicação 

(DJE) e certificado o lapso temporal in albis. Desde já, NOMEIO para atuar 

como CURADOR ESPECIAL o representante da Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso, conforme disposição do art. 72, II, do CPC. 

Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para que tome 

conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade. 

Intime-se. Cumpra-se. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O executado/devedor, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à 

execução por meio de embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 914 e 

915, CPC), contado do dia útil da juntada do Mandado (art. 915 § 2º, I CPC); 

2. No mesmo prazo, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando 

o depósito de 30% (trinta por cento) deste valor, acrescido de custas e 

honorários de advogado, poderá o devedor requerer o pagamento do 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, com correção monetária e 

juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, CPC); 3. No caso de integral 

pagamento da dívida no prazo estipulado (3 dias), o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade (art. 827, § 1º, CPC); 4. Antes de 

adjudicados ou alienados os bens, o executado pode, a todo tempo, remir 

a execução, pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, 

acrescida de juros, custas e honorários advocatícios (art. 826, CPC). E, 

para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANGELICA CRISTINA 

TEIXEIRA QUEIROZ, digitei. CUIABÁ, 17 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1049370-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELINA VITORIA PEREIRA LIMA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ALEX 

NUNES DE FIGUEIREDO PROCESSO n. 1049370-58.2019.8.11.0041 Valor 

da causa: R$ 41.161,06 ESPÉCIE: [Alienação Fiduciária]->BUSCA E 

APREENSÃO (181) POLO ATIVO: Nome: ITAU SEGUROS S/A Endereço: 

CENTRO EMPRESARIAL ITAÚ CONCEIÇÃO, 100, PRAÇA ALFREDO 

EGYDIO DE SOUZA ARANHA 100, PARQUE JABAQUARA, SÃO PAULO - 

SP - CEP: 04344-902 POLO PASSIVO: Nome: ELINA VITORIA PEREIRA 

LIMA Endereço: RUA DOS BEM-TE-VIS, 255, AP 401, PARQUE OHARA, 
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CUIABÁ - MT - CEP: 78080-340 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO 

POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: 2. A parte demandada firmou 

o incluso contrato de adesão (doc.02) ao grupo consorcial nº 20032, 

administrado pelo(a) ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, 

tornando-se titular da Cota nº 712-00, vindo posteriormente a ser 

contemplada, recebendo o crédito com o qual adquiriu o veículo marca 

TOYOTA, modelo COROLLA (FLEX)XEI 2.0 AT A4C, ano 2011/2011, cor 

BRANCO, chassi 9BRBD48E0B2532000, placa ATW-6041, nº Renavam 

00322872383, conforme consulta ao veículo – DENATRAN (doc.03). 3. 

Como se infere do anexo Instrumento Particular de Cessão de Direitos 

(doc.04), o ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, na condição 

de Cedente, transferiu todos os seus direitos inerentes ao Contrato de 

Alienação Fiduciária (doc.05), identificado pelo número 20032/712-00, 

tendo por objeto o(s) já descrito(s) veículo(s), convenção que, 

perfeitamente revestida das formalidades determinadas pelo art. 6º do 

Decreto-Lei nº 911/69, confere de pleno direito à autora, como Seguradora 

e Cessionária, a condição de legalmente sub-rogada no crédito e na 

garantia constituída pela alienação fiduciária, nos termos do artigo 1.368 

do novo Código Civil, que resultou do fato de haver honrado a cobertura 

do sinistro da quebra de garantia (seguro de crédito) perante o segurado. 

4. O réu tornou-se inadimplente o que acarretou a sua mora REAL ("ex re" 

- dies interpellat pro homine"), comunicada através de Notificação 

(doc.06), de acordo com o Art. 2º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/69, 

comunicando a mora e a sub-rogação legal. 5. Conforme planilha anexa 

(doc.07), o total do débito, vencido a termo contratual, está assim 

constituído: Parcelas Pagas: 27 Parcelas vencidas a termo: da parcela 

28/48 de 20/11/2017 até a parcela 48/48 de 20/07/2019 Rua Quarente e 

Oito, 138 - Espinheiro - CEP: 52020-060 - Recife/PE - Fone: (81) 2122-1600 

- Fax: (81) 2122-1690 Call Center 0800 601 1601 Internet: 

www.joaobarbosa.com.br - E-mail: joaobarbosa@joaobarbosa.com.br 3 

Parcelas vencidas antecipadamente: Valor atual da categoria R$ 

53.904,24 Valor atual da parcela R$ 1.765,53 O valor da categoria 

modifica de acordo com a variação do preço do bem objeto do plano 

básico do grupo consorcial. 6. A suplicante utilizou, sem êxito, os meios 

suasórios para o recebimento de seu crédito, através de reiteradas 

tentativas, porém a parte demandada não honrou a sua obrigação, não 

restando à autora senão ajuizar a presente ação para fazer valer o seu 

direito. DECISÃO: Vistos etc. Diante das tentativas frustradas de citação 

pessoal da parte Executada, nos termos dos artigos 256 e 257, ambos, do 

CPC, defiro o pedido da parte credora Exequente e determino CITAÇÃO 

POR EDITAL. Expeça-se edital contendo a síntese da inicial elaborada pela 

Secretaria, devendo a publicação acontecer nos termos do inciso II e 

parágrafo único do art. 257, do CPC. Após efetivada a diligência, esta 

deverá ser demonstrada nos autos pela Secretaria, com a juntada da 

cópia da página da publicação (DJE) e certificado o lapso temporal in albis. 

Desde já, NOMEIO para atuar como CURADOR ESPECIAL o representante 

da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, conforme disposição do 

art. 72, II, do CPC. Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para 

que tome conhecimento do feito e examine eventual existência de 

nulidade. Intime-se. Cumpra-se. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, ANGELICA CRISTINA TEIXEIRA QUEIROZ, 

digitei. CUIABÁ, 17 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018753-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO NETO DA SILVA MARTINS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ALEX 

NUNES DE FIGUEIREDO PROCESSO n. 1018753-52.2018.8.11.0041 Valor 

da causa: R$ 92.899,08 ESPÉCIE: [Contratos Bancários, Cédula de Crédito 

Bancário, Inadimplemento, Correção Monetária, Juros de Mora - Legais / 

Contratuais]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: 

Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E 

NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO Endereço: RUA TREZE DE JUNHO, 

593, - DE 367/368 A 1585/1586, CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 

78020-000 POLO PASSIVO: Nome: JOAO NETO DA SILVA MARTINS 

Endereço: RUA F, 37, JARDIM PRIMEIRO DE MARÇO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78058-614 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial para no 

prazo de 3 (três) dias, contado da citação, efetuar o pagamento da dívida 

(art. 829, caput, do CPC) no valor de R$ 172.687,47, sob pena de 

PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o 

pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários 

advocatícios (art. 831, CPC), conforme despacho, petição inicial e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado; 2. Não sendo efetuado o pagamento 

no referido prazo, proceda-se o senhor Oficial de Justiça ao cumprimento 

do mandado de PENHORA de bens e avaliação, intimando-se na mesma 

oportunidade o executado (art. 829, §1º, do CPC). 3. Não sendo 

encontrada a parte Executada, dever-se-á ARRESTAR tantos bens quanto 

se façam necessários para garantia da execução, nos termos do artigo 

830 do CPC. RESUMO DA INICIAL: O executado é associado da 

cooperativa exequente, tendo firmado junto a esta, três operações de 
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crédito – empréstimo e empréstimo para renegociação, representados 

pelas Cédulas de Crédito Bancário – CCB nº 69572-0, CCB nº 62051-2 e 

62213-6, valor da operação R$ 4.359,07 (quatro mil trezentos e cinquenta 

e nove reais e sete centavos), R$ 76.700,00 (setenta e seis mil e 

setecentos reais) e R$ 25.950,00 (vinte e cinco mil novecentos e 

cinquenta reais), respectivamente. 04. A Cédula de Crédito bancário nº 

69572-0, foi emitida em data de 07/06/2017, a ser liquidada em 01 (uma) 

parcela, com vencimento em data de 28/12/2017. Ocorre que o executado 

não efetuou o pagamento. DECISÃO: Vistos etc. Diante das tentativas 

frustr adas de citação pessoal da parte Executada, nos termos dos 

artigos 256 e 257, ambos, do CPC, defiro o pedido da parte credora 

Exequente e determino CITAÇÃO POR EDITAL. Expeça-se edital contendo 

a síntese da inicial elaborada pela Secretaria, devendo a publicação 

acontecer nos termos do inciso II e parágrafo único do art. 257, do CPC. 

Após efetivada a diligência, esta deverá ser demonstrada nos autos pela 

Secretaria, com a juntada da cópia da página da publicação (DJE) e 

certificado o lapso temporal in albis. Desde já, NOMEIO para atuar como 

CURADOR ESPECIAL o representante da Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso, conforme disposição do art. 72, II, do CPC. Cientifique-se 

pessoalmente o Curador Especial para que tome conhecimento do feito e 

examine eventual existência de nulidade. Intime-se. Cumpra-se. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O executado/devedor, independentemente 

de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de 

embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 914 e 915, CPC), contado do 

dia útil da juntada do Mandado (art. 915 § 2º, I CPC); 2. No mesmo prazo, 

reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% 

(trinta por cento) deste valor, acrescido de custas e honorários de 

advogado, poderá o devedor requerer o pagamento do restante em até 6 

(seis) parcelas mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por 

cento) ao mês (art. 916, CPC); 3. No caso de integral pagamento da dívida 

no prazo estipulado (3 dias), o valor dos honorários advocatícios será 

reduzido pela metade (art. 827, § 1º, CPC); 4. Antes de adjudicados ou 

alienados os bens, o executado pode, a todo tempo, remir a execução, 

pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de 

juros, custas e honorários advocatícios (art. 826, CPC). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANGELICA CRISTINA TEIXEIRA 

QUEIROZ, digitei. CUIABÁ, 17 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1011802-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA OAB - MT15580-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1011802-76.2017.8.11.0041 AUTOR(A): ISRAEL DA COSTA REU: BANCO 

DO BRASIL SA Vistos etc. ISRAEL DA COSTA ajuizou Ação de 

Consignação em Pagamento c/c Revisional de Cláusulas Contratuais c/c 

Restituição de Indébito com Pedido de Liminar Inaudita Altera Pars contra o 

BANCO DO BRASIL S/A, sociedade de economia mista. A parte Autora, 

intimada para emendar a petição inicial instruindo-a com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação e à comprovação do seu estado de 

hipossuficiência, não o fez, permanecendo inerte, deixando decorrer o 

prazo in albis. Com efeito, por não cumprir a diligência decorrente da 

ordem judicial, o Juízo indeferiu a petição inicial e julgou extinto o presente 

processo sem resolução do mérito, nos termos do Parágrafo Único do 

artigo 321, c/c artigo 485, inciso I, ambos do CPC. Pelo que consta dos 

autos, após a distribuição da presente ação, a parte Autora, por conta do 

seu pedido de tutela de urgência, efetuou depósitos na conta judicial como 

forma de consignação em juízo de parcelas vincendas no valor 

contratado, de sorte que atualmente há um saldo no valor de R$ 11.881,52 

(onze mil, oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta e dois centavos), 

segundo consta do extrato juntado no id. 30929522. Diante disso, a parte 

Autora peticionou no id. 30929517 e pleiteou o levantamento do valor 

acima referido mediante alvará, com transferência a sua conta poupança 

n.º 00020334-9, operação 013, agência: 1918, da Caixa Econômica 

Federal, da titularidade de Israel da Costa, CPF nº 632.838.241-34. Desta 

forma, em havendo procuração com poderes para receber e dar quitação, 

de acordo com o artigo 450, da CNGC/MT – Foro Judicial, DETERMINO a 

expedição de alvará de autorização judicial, com as vinculações 

necessárias de praxe pela Gestora, a fim de que o valor referido, que 

encontra-se depositado na Conta Judicial, seja levantado/transferido à 

conta bancária conforme os dados supracitados. Por fim, determino mais 

que a Sra. Gestora Judicial cumpra o art. 450, §3º, da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Foro Judicial – CNGCGJ, 

informando à parte Exequente por qualquer meio de comunicação sobre o 

levantamento dos valores. No mais, cumpra-se a sentença proferida nos 

autos. Às providências legais. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de abril de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000434-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENVENUTTI & XAVIER LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1000434-70.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: BENVENUTTI & XAVIER LTDA - ME Vistos etc. Nos termos 

do art. 879, II e 881, § 1º, do CPC defiro o pedido do ID 28458926, pelo que 

determino que se encaminhem os documentos necessários para alienação 

judicial do bem imóvel penhorado nestes autos (art. 1º, II, da Portaria n. 

12/2014/DF). Devendo o Gestor da CENTRAL DE PRAÇA e LEILÃO cumprir 

o que determina o art. 886 e 887, do CPC para a realização de hastas 

públicas. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de abril de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038344-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA EDUARDA FERREIRA BATISTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AILTON LUIZ AMARO JUNIOR OAB - SP200129-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 3 8 3 4 4 - 3 4 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: BRUNA 

EDUARDA FERREIRA BATISTA Vistos. Considerando o teor da certidão do 

id. 13920428 atestando a inércia da parte Requerida que não se 

manifestou, determino o arquivamento dos autos conforme já determinado 

no id. 28113243. Às providências de praxe. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de 

abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1050103-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

CARINA PEREIRA DE ARAUJO OAB - MT26587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA REGINA RODRIGUES PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1050103-24.2019.8.11.0041 EXEQUENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS S. A. EXECUTADO: SANDRA REGINA RODRIGUES 

PEREIRA Vistos etc. Nos termos do art. 513, caput, do CPC/2015, 

tratando-se de pedido de cumprimento de sentença de valor líquido, 

determino que se intime o Executado na pessoa do Advogado constituído 

nos autos para que efetue o pagamento no valor de R$ 2.744,81 (dois mil 

setecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e um centavos) – montante 

apontado no ID 31215421, em quinze (15) dias, sob pena de acréscimo de 

multa de 10% sobre o valor do débito posto à Execução (art. 523, 524, VII 

e 525 todos do CPC/2015). Fixo honorários advocatícios, específicos para 

a presente Execução, em 10% sobre o valor do débito exequendo, valor 

que somente será devido se não houver o pronto pagamento pela parte 

executada. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de abril de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016446-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDE NUNES PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA OAB - MT11564-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1016446-62.2017.8.11.0041 AUTOR(A): ATAIDE NUNES PINTO REU: 

BANCO VOLKSWAGEN S.A. Vistos etc. Defiro o pedido constante no ID 

29082702. Sendo assim, intime-se a parte Requerida BANCO 

VOLKSVAGEN S/A, para trazer aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, o 

contrato firmado entre as partes. Após, retornem-me os autos conclusos 

para ulteriores deliberações. Intime-se. Cumpra-se Cuiabá, 16 de abril de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010556-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1010556-11.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: SUPERMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP Vistos etc. 

Considerando os bens imóveis indicados pelo Exequente no ID 21767167, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora, avaliação, nos termos dos artigos 838, 

841 e 842 do CPC, c/c artigo 1.053 e seguintes da CNGC. Após, 

promovam-se os atos subsequentes por impulso processual, e intimem-se 

as partes para se manifestarem sobre a penhora e a avaliação no prazo 

de quinze (15) dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de abril de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012740-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - MT235738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE HAROLDO RIBEIRO FILHO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO MONTENEGRO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT352103-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1012740-71.2017.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. REU: JOSE HAROLDO RIBEIRO FILHO Vistos etc. Trata-se de Ação 

de Cobrança de débitos relativos a cartão de crédito, proposta por BANCO 

BRADESCO S/A em desfavor de JOSE HAROLDO RIBEIRO FILHO. Para 

instruir o processo, a instituição Requerente, acostou como prova, as 

faturas relativas ao cartão questionado. A parte Requerida, devidamente 

intimada, refutou as alegações iniciais, apresentando defesa no ID. 

15370506. Junto à sua impugnação, a parte Requerente por sua vez, 

anexou um termo de Regulamento de Cartão de Crédito de Pessoa Física 

(ID 16247393). A sentença de mérito julgou procedentes os pedidos 

formulados na inicial, condenando o Requerido, JOSE HAROLDO RIBEIRO 

FILHO, ao pagamento do valor de R$ 193.737,08 (cento e noventa e três 

mil setecentos e trinta e sete reais e oito centavos), conforme ID 

18544426. Entretanto, a decisão foi revertida em sede de Recurso de 

Apelação, por ter ferido os princípios constitucionais do contraditório e 

ampla defesa, em razão de não ter sido concedido ao Requerido, 

oportunidade de se manifestar quanto à nova documentação acostada 

pelo banco Requerente em sua impugnação. Dessa forma, intime-se a 

parte Requerida, JOSE HAROLDO RIBEIRO FILHO, para se manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, sobre o documento constante no ID 1624739. 

Após, retornem-me os autos conclusos para sentença. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 16 de abril de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008331-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EBER JOSE DE MATOS CORREA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE JOAO VITALIANO COELHO OAB - MT18440-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1008331-18.2018.8.11.0041 AUTOR(A): EBER JOSE DE MATOS 

CORREA REU: BANCO PAN, BANCO BMG S.A, BANCO OLÉ 

CONSIGNADO, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. Tratam-se 

de Embargos de Declaração opostos pelas instituições financeiras 

Requeridas BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A e BANCO BMG 

S/A (ids. 31145406 e 31316380), em que as partes Embargantes alegaram 

que a sentença padece de omissão, pugnando pela sua reforma. Sabe-se 

que, nos precisos termos do Art. 1022 do CPC, os embargos de 

declaração constituem modalidade recursal cabível para sanar 

obscuridade, contradição (inciso I), ou omissão (inciso II) no 

pronunciamento judicial objeto do recurso, ostentando caráter integrativo 

ou aclaratório, cabendo à parte Recorrente apontar na petição do recurso 

o ponto obscuro, omisso ou contraditório (Art. 1023, CPC) que merece ser 

sanado. No caso em apreço, é evidente o inconformismo das partes 

Embargantes, pois a pretexto de sanar vício de intelecção do julgado, 

levanta suposto erro de julgamento para rechaçar o posicionamento 

adotado, olvidando-se que deve se valer das vias recursais cabíveis, e 

não opor aclaratórios, cuja natureza é, por essência, integrativa. Os 

embargos declaratórios apresentados não se prestam à rediscussão da 

matéria decidida, que é o que se pretende, devendo esta ser impugnada 

mediante espécie recursal própria. Nesse sentido, exaustiva 

jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. 

REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER 

MERAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se improcedentes os Embargos 

Declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo 

com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já 

decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 

do CPC). 2. Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do CPC/2015. Desse modo, 

conforme jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça na 

vigência do CPC/1973, a existência de repercussão geral reconhecida 

pelo STF não obsta o julgamento de Recursos Especiais, ainda que sob a 

chancela dos recursos repetitivos, no âmbito do STJ. 3. Embargos de 

Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 779685 MG 2005/0148791-7, 

Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2019, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019). EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. AMBIENTAL. AÇÃO POPULAR. DECISUM QUE ANULOU A 

SENTENÇA E DETERMINOU CONEXÃO COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE 

ANÁLISE DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

7/STJ. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE 

REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE. 1. Cuida-se de 

Embargos de Declaração contra Acórdão da Segunda Turma do STJ que 

confirnou decisum do Tribunal a quo que anulou a sentença e determinou 

o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para o regular 

prosseguimento do processo, com a reunião desta demanda à Ação Civil 

Pública 2007.35.00.007454-0 perante o juízo prevento, em face da 

conexão entre ambas. 2. A solução integral da controvérsia, com 

fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. Os 

Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a 

rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de 

dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso 

Extraordinário. 3. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de 

Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e 

soluciona a controvérsia. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a 

um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que 

apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as 

questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: 

REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 

13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori 

Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007. 4. No que concerne ao combate ao 

argumento de que "a sentença adota excesso de formalismo", observa-se 

que o órgão julgador decidiu a questão após percuciente análise dos fatos 

e das provas relacionados à causa, sendo certo asseverar que, na 

moldura delineada, infirmar o entendimento assentado no aresto esgrimido 

passa pela revisitação ao acervo probatório, vedada em Recurso 

Especial, consoante a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, que assim 

estabelece: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja 

recurso especial". 5. A decisão do Tribunal de origem traz a satisfação do 

objetivo maior, qual seja a reparação da área degradada. Isso, se aliado 

ao fato de que, além das obrigações de fazer e não fazer, o causador do 

dano ambiental deve ser condenado a compensar financeiramente a 

coletividade pelo dano causado. 6. Correto o Acórdão embargado, que 

conheceu parcialmente do Recurso Especial e nessa extensão negou-lhe 

provimento. 7. Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As 

alegações do embargante não têm o intuito de solucionar omissão, 

contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o 

julgado. 8. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 

1729044 GO 2018/0039183-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data 

de Julgamento: 16/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 30/05/2019). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE 

APELAÇÃO - OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO DO 

EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIAS JÁ ANALISADAS – 

IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS DESPROVIDOS. 

O julgador está adstrito a apresentar os fundamentos nos quais apoia 

suas convicções e não a tecer considerações acerca de todos os 

preceitos legais e teses desenvolvidas pelas partes. Os Embargos que 

traduzem mera insatisfação do recorrente, com o não acolhimento da sua 

tese; o seu inconformismo em relação ao mérito, deve, se for o caso, ser 

levado à Instância Superior, através dos meios processuais adequados. 

Inexistindo a omissão suscitada, impõem-se a rejeição dos embargos 

declaratórios. (ED 135000/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/11/2014, Publicado no DJE 

17/11/2014) (TJ-MT - ED: 01350000420148110000 135000/2014, Relator: 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 11/11/2014, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2014) EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO 

DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ ANALISADA – 

IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Se não há, no acórdão, 

omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero 

inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, 

não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de 

declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 

1.022 do Código de Processo Civil/2015, os embargos devem ser 

rejeitados. (ED 5101/2019, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, 

P u b l i c a d o  n o  D J E  1 9 / 0 3 / 2 0 1 9 )  ( T J - M T  -  E D : 

0005101742019811000051012019 MT, Relator: DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/03/2019) Apenas a título 

argumentativo, não obstante as indignações das partes Embargantes ao 

alegarem que a sentença está eivada do vício da omissão, consigno que 

as suas alegações não prosperam, já que a decisão combatida 

encontra-se coerente, objetiva e fundamentada no que tange aos pontos 

que formaram o convencimento deste Juízo, não havendo que se falar em 

saneamento de omissão alguma na sentença ora combatida. Posto isso, 

conheço dos Embargos de Declaração interportos pelas partes 

Requeridas BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A e BANCO BMG 

S/A (ids. 31145406 e 31316380), pois próprios e tempestivos, mas, por 

não vislumbrar a presença do vício alegado NEGO-LHES PROVIMENTO, 

acrescentando que os Embargos de Declaração supracitados pretendem 

apenas rediscutir o mérito e matérias já decididas. P. I. C. Cuiabá, 16 de 

abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

4ª Vara Especializada em Direito Bancário
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Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025162-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURAPLUS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

ROBERTO IKEDA CASTRILLON FERNANDEZ (EXECUTADO)

ANDREIA DOMINGAS FERREIRA (EXECUTADO)

CHOITI IEDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS AURELIO DA SILVA OAB - PR20747 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1025162-78.2017.8.11.0041. Vistos etc. A fim de que possa 

ser analisado o pedido de penhora de imóvel de propriedade da 

executada, contido na petição de Id 30917762, deve o exequente 

promover a citação da executada Andreia Domingas Ferreira. Assim, 

cumpra o exequente o item “IV” da decisão de Id 27697981. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 16 de abril 

de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1047924-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA RENATA IEDA (EMBARGANTE)

CRISTIANE MARIA IEDA (EMBARGANTE)

CRISTINA MARIA IEDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO DA SILVA OAB - PR20747 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1047924-20.2019.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se a embargante 

para manifestar-se acerca da impugnação aos embargos, Id 30887730, no 

prazo legal. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 16 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1037623-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO DA FONSECA VALE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN NADAF GUSMÃO OAB - MT16284-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1037623-14.2019.8.11.0041. Vistos etc. Especifiquem as 

partes, no prazo de 10 (dez) dias, as provas que ainda pretendem 

produzir, justificando-as. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 16 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020922-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

SILVIA SIMONE TESSARO OAB - PR26750 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS BAPTISTA CHAVES (EXECUTADO)

JUCILEY ALVES DA CRUZ FEITOSA (EXECUTADO)

CARLOS BATISTA CHAVES JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1020922-75.2019.8.11.0041. Vistos etc. Indefiro o pedido do 

banco contido na petição de Id 31000540. Com efeito, quem deve 

diligenciar a fim de aferir quem são os herdeiros/sucessores do falecido e 

acerca de outras informações factíveis de fornecimento para localização 

dos mesmos é o requerente, interessado. Desta forma, intime-se o banco 

exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar o polo passivo da 

demanda, cumprindo com as exigências prescritas nos arts. 110 e 313 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. M/Cuiabá, 16 de abril de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024231-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONATHAN PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1024231-75.2017.8.11.0041. Vistos etc. Indefiro o pedido de Id 

29599559, tendo em vista que já houve consulta junto aos sistemas Infojud 

(Delegacia da Receita Federal) e Bacenjud, conforme despacho de Id 

17615469. Intime-se o requerente para que se manifeste e dê andamento 

ao feito, procedendo à citação do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, 

sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 16 de abril de 2020. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000999-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLETO DA SILVA NUNES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1000999-63.2019.8.11.0041. REQUERENTE: GMAC ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: CLETO DA SILVA NUNES Despacho 

Vistos etc. I – Cumpra-se, imediatamente, com o determinado junto ao item I 

da decisão de ID 18791940, promovendo as alterações necessárias. II – 

Bem ainda, cumpra-se, imediatamente, com o determinado junto ao item I 

da decisão de ID 26977150, apensando estes autos aos autos da Ação de 

Obrigação de Fazer distribuída em primeiro lugar, em 08/11/2017, perante 

este Juízo, pela filha do requerido falecido, ID’s 19576994 a 19576996, de 
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n. 1034159-50.2017.8.11.0041, para que não ocorra prejuízo à nenhuma 

das partes. III – Aguarde-se a realização da audiência designada nos 

autos apensos sob n. 1034159-50.2017.8.11.0041. Após, voltem-me os 

autos em conclusão, obedecendo o critério de ordem cronológica dos 

processos da Secretaria, conforme determina o artigo 12 do Código de 

Processo Civil. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 16 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001813-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA MULLER PONDENCIANO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1001813-75.2019.8.11.0041. Vistos etc. Indefiro, por ora, o 

pedido do exequente de arresto de bens, via sistema Bacen/Jud, contido 

na petição de Id 30712550. Com efeito, antes entendo que deve o banco 

exequente proceder à citação da executada, a fim de que prossiga com 

tentativa de localização de bens de sua propriedade. Intime-se o 

exequente para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, sobre o teor da 

certidão de Id 29870361, requerendo o que de direito, bem como, para, 

providenciar a citação da executada, consoante determina o art. 485, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil, sob pena de extinção e 

arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 16 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018923-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS DORILEO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KLEBER TOCANTINS MATOS OAB - MT4982-O (ADVOGADO(A))

ANNE KAROLINE DORILEO DE OLIVEIRA TOCANTINS MATOS OAB - 

MT15153-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 1 8 9 2 3 - 2 4 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: MARCUS 

VINICIUS DORILEO DOS SANTOS Despacho Vistos etc. Especifiquem as 

partes, no prazo de 15 (quinze) dias, as provas que ainda pretendem 

produzir, justificando-as. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 16 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001117-05.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAYANNE ANTUNES FIGUEIREDO DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1001117-05.2020.8.11.0041. Vistos etc. Tendo em vista o 

acordo firmado entre as partes ao Id 29421563, intime-se a parte 

requerente para comprovar nos autos a restituição do veículo MARCA 

CHEVROLET, MODELO COBALT LT 1.4 8, CHASSI 9BGJB69X0CB209040, 

PLACA EZL5323, RENAVAM 0408090804, COR BRANCO, ANO 11/12, a 

requerida, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo, retornem-me os 

autos em conclusão. Le/Cuiabá, 16 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1041798-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIZAEL FERNANDO SCHIMIT DE ALENCAR (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR OAB - MT12264-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1041798-51.2019.8.11.0041. Vistos etc. Especifiquem as 

partes, no prazo de 10 (dez) dias, as provas que ainda pretendem 

produzir, justificando-as. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 16 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012617-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA FRANCISCA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1012617-05.2019.8.11.0041. Vistos etc. Tendo em vista que em 

nova busca ao site do TJ/MT (aba - guias arrecadadas), não foi 

encontrada guia vinculada, ao menos paga, conforme consta no Id 

29531520, intime-se novamente o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, sob 

pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 16 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006990-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLACE ELLER MIRANDA OAB - MT22524-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA CARDOSO ALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

CALCE E VESTE CALCADOS E CONFECCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

VALDOMIRO ALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora efetuar o depósito 

de diligência para condução do Oficial de Justiça em conformidade com a 

Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

emissão de Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias online; ” no 

prazo de 05 (cinco) dias, obedecida a suspensão de prazos imposto pelas 
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Portarias/PRES TJMT 247, 249, bem como a impossibilidade de encaminhar 

mandados à Central de mandados no referido período, sob pena de 

extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019254-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PET SHOP SAUDE ANIMAL EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora efetuar o depósito 

de diligência para condução do Oficial de Justiça em conformidade com a 

Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

emissão de Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias online; ” no 

prazo de 05 (cinco) dias, obedecida a suspensão de prazos imposto pelas 

Portarias/PRES TJMT 247, 249, bem como a impossibilidade de encaminhar 

mandados à Central de mandados no referido período, sob pena de 

extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º NCPC

Certidão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1033434-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO FELIPI MACIEL FERREIRA 00915030195 (EMBARGANTE)

DIEGO FELIPI MACIEL FERREIRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT16360-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE 

DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB 

UNIAO MT/MS (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Certidão de Decurso 

de Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a 

presente data, qualquer manifestação do(a) EMBARGADO: 

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO . CUIABÁ, 4 de outubro de 2019. 

RENE PEREIRA MACEDO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1033434-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO FELIPI MACIEL FERREIRA 00915030195 (EMBARGANTE)

DIEGO FELIPI MACIEL FERREIRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT16360-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE 

DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB 

UNIAO MT/MS (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte apelada a apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033675-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALOMAO ANTONIO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a cumprir o item III da 

decisão de id.30619848, dentro do prazo legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040082-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO FARIAS SANTOS (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte requerente a cumprir o item II da 

decisão de id.30736030, dentro do prazo legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1041034-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIKA DAS NEVES WOITOVICZ (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora efetuar o depósito 

de diligência para condução do Oficial de Justiça em conformidade com a 

Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

emissão de Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias online; ” no 

prazo de 05 (cinco) dias, obedecida a suspensão de prazos imposto pelas 

Portarias/PRES TJMT 247, 249, bem como a impossibilidade de encaminhar 

mandados à Central de mandados no referido período, sob pena de 

extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1039608-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO VIEIRA DE PAULA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, TENDO EM VISTA que a parte exequente requereu na inicial a 

expedição de MANDADO, impulsiono os autos para novamente intimar a 

parte autora EFETUAR O DEPÓSITO de diligência para condução do Oficial 

de Justiça em conformidade com a Portaria 002/2017, sendo que o 

pagamento deverá ser realizado via emissão de Guias no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o 

ícone “Emissão de Guias online; ” no prazo de 05 (cinco) dias, obedecida a 

suspensão de prazos imposto pelas Portarias/PRES TJMT 247, 249, bem 

como a impossibilidade de encaminhar mandados à Central de mandados 

no referido período, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do 

art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028628-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL CESAR ROCHA (REQUERIDO)
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CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, tendo em vista que a petição encartada aos autos ( protocolo 

datado em 11/03/2020) requer de dilação de prazo ( 30 dias) cujo o lapso 

temporal já decorreu, impulsiono os autos para expedição de matéria para 

a imprensa a fim de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias obedecida a suspensão de prazos imposto pelas 

Portarias/PRES TJMT 247, 249 e 281, sob pena de extinção nos termos do 

art 485 do NCPC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025492-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIDA ELEM LOPES DA COSTA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias, obedecida a suspensão de prazos imposto pelas portarias/PRES 

TJMT 247, 249 e 281, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos 

do art.485, III §1º do NCPC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1043151-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE DA SILVA MORAES (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora efetuar o depósito 

de diligência para condução do Oficial de Justiça em conformidade com a 

Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

emissão de Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias online; ” no 

prazo de 05 (cinco) dias, obedecida a suspensão de prazos imposto pelas 

Portarias/PRES TJMT 247, 249, bem como a impossibilidade de encaminhar 

mandados à Central de mandados no referido período, sob pena de 

extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º NCPC

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009601-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO(A))

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR NAKAYAMA DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1009601-43.2019.8.11.0041. Vistos etc. Defiro a consulta dos 

dados cadastrais do requerido pelos Sistemas Infojud (Delegacia da 

Receita Federal), e Bacenjud, e para tanto, procedo à consulta: - Vitor 

Nakayama de Lima - CPF nº 069.881.411-89. Assim, visto que a resposta 

acima acompanha esta decisão, intime-se o requerente para que se 

manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à citação do requerido, no 

prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 15 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036600-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO ALVES DE VASCONCELOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1036600-04.2017.8.11.0041. Vistos etc. Defiro a consulta dos 

dados cadastrais do executado pelo Sistema Bacenjud (Banco Central), e 

para tanto, procedo à consulta: - Gilberto Alves de Vasconcelos - CPF nº 

727.013.238-00. Assim, visto que a resposta acima acompanha esta 

decisão, intime-se o exequente para que se manifeste e dê andamento ao 

feito, procedendo à citação do executado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. 

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 15 de abril de 2020. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032609-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY HENRIQUE LONGUI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1032609-49.2019.8.11.0041. Vistos etc. I - Indefiro o pedido de 

consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto que este sistema 

destina-se às restrições judiciais de veículos e não à consulta de 

endereços. II - Defiro a consulta dos dados cadastrais do requerido pelos 

Sistemas Infojud (Delegacia da Receita Federal), e Bacenjud, e para tanto, 

procedo à consulta: - Wesley Henrique Longui - CPF nº 034.311.821-19. 

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Intime-se e cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. Le/Cuiabá, 15 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014240-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISAIAS SILVA FRANCA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora efetuar o depósito 

de diligência para condução do Oficial de Justiça em conformidade com a 

Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

emissão de Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias online; ” no 

prazo de 05 (cinco) dias, obedecida a suspensão de prazos imposto pelas 
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Portarias/PRES TJMT 247, 249, bem como a impossibilidade de encaminhar 

mandados à Central de mandados no referido período, sob pena de 

extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024067-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALYSSON ANTONIO TROMBIM (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora efetuar o depósito 

de diligência para condução do Oficial de Justiça em conformidade com a 

Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

emissão de Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias online; ” no 

prazo de 05 (cinco) dias, obedecida a suspensão de prazos imposto pelas 

Portarias/PRES TJMT 247, 249, bem como a impossibilidade de encaminhar 

mandados à Central de mandados no referido período, sob pena de 

extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019959-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO PAES DE FARIAS (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora efetuar o depósito 

de diligência para condução do Oficial de Justiça em conformidade com a 

Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

emissão de Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias online; ” no 

prazo de 05 (cinco) dias, obedecida a suspensão de prazos imposto pelas 

Portarias/PRES TJMT 247, 249, bem como a impossibilidade de encaminhar 

mandados à Central de mandados no referido período, sob pena de 

extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034171-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DE VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EXECUTADO)

EVANILDES DIAS LEITE (EXECUTADO)

LEILA GOMES CARDOSO (EXECUTADO)

RODOLFO MURILO GUIMARAES (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, tendo em vista que a ação sequer foi recebida, não há o que se 

falar em substituição de pólo ativo, desta feita impulsiono os autos para 

expedição de matéria para a imprensa a fim de intimar a parte autora para 

trazer aos autos documento hábil a comprovar a cessão de crédito 

realizada, especificamente quanto ao presente contrato, Cédula de Crédito 

– Contrato de financiamento sob o nº 55032489-1, uma vez que o 

documento acostado no Id 24239968 não especifica, no prazo de 05 

(cinco) dias obedecida a suspensão de prazos imposto pelas 

Portarias/PRES TJMT 247, 249 e 281, sob pena de indeferimento do pedido

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001032-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONDOMAT-COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-ME - ME 

(REU)

JOSE AUGUSTO ARANTES DE ASSUNCAO (REU)

PEDRO ARANTES DE ASSUNCAO (REU)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora efetuar o depósito 

de diligência para condução do Oficial de Justiça em conformidade com a 

Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

emissão de Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias online; ” no 

prazo de 05 (cinco) dias, obedecida a suspensão de prazos imposto pelas 

Portarias/PRES TJMT 247, 249, bem como a impossibilidade de encaminhar 

mandados à Central de mandados no referido período, sob pena de 

extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º NCPC

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1030155-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO SARAIVA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA ABREU MATTOS OAB - MT8427-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1030155-96.2019.8.11.0041. REQUERENTE: SUPERMERCADO SARAIVA 

LTDA - ME REQUERIDO: BANCO BRADESCO Despacho Vistos etc. 

Especifiquem as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, as provas que 

ainda pretendem produzir, justificando-as. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. AT/Cuiabá, 17 de abril de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1042196-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIULA GONCALVES NONATO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1042196-32.2018.8.11.0041. Vistos etc. I – Indefiro por o 

pedido de citação por hora certa junto ao Id 30190142, pela ausência dos 

requisitos constantes no art. 252, do CPC. II – Tendo em vista o 

recolhimento do depósito da diligência conforme comprovante de Id 

30190144 - pág. 1, desentranhe-se o mandado de citação de Id 23215067, 

aditando-o quanto ao atual endereço da executada declinado ao Id 

30190142, ficando autorizado o meirinho dos benefícios do art. 212, do 

CPC. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 17 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021063-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE 

DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB 

UNIAO MT/MS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

FABIO ALEXANDRE MENDONCA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1021063-31.2018.8.11.0041. Vistos etc. I – Defiro o pedido de 

Id 29855468. Assim, intime-se o exequente para que efetue o depósito da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, comprovando nos autos, no prazo de 5 

(cinco) dias, para cumprimento do mandado. II – Após, desentranhe-se o 

mandado de citação e intimação de Id 23345663, aditando-o quanto ao 

atual endereço do executado declinado ao Id 29855468, ficando 

autorizado o meirinho dos benefícios do art. 212, do CPC. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 17 de 

abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006681-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE 

DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB 

UNIAO MT/MS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON WILLIAM DE LIMA OAB - PR60295 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO HRAOUI DUAILIBI (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1006681-62.2020.8.11.0041. Vistos etc. I - Defiro a emenda a 

inicial de Id 30847095. II - Defiro a emenda a inicial com o pagamento das 

custas iniciais de distribuição e diligência de Id’s 30127169 - pág. 1 e 

30127168 - pág. 1. III - Intime-se novamente o requerente para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, trazer aos autos o competente instrumento de 

procuração, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 17 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016996-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENITO CID CONDE NETO OAB - DF40147-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIONEY SOARES MIRANDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1016996-52.2020.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se o requerente 

somente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento 

das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção 

e arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. Le/Cuiabá, 17 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016494-55.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEL REY COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1016494-55.2016.8.11.0041. Vistos etc. Defiro o pedido do 

exequente, constante da petição de Id 30584576, de consulta de bens de 

propriedade da executada junto ao sistema Renajud (Detran/MT). E para 

tanto, procedo à consulta: - Del Rey Comércio de Auto Peças Ltda, CNPJ 

nº 03.894.801/0001-36; Visto que a resposta acima acompanha esta 

decisão, intime-se o exequente para se manifestar, procedendo ao regular 

andamento do feito, no prazo de em 10 (dez) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 17 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011204-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR RODOLFO DA LUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1011204-88.2018.8.11.0041. Vistos etc. Defiro o pedido do 

exequente contido na petição de Id 29765276. Expeça-se carta precatória 

à Comarca de Dourados/MS, objetivando a intimação do executado para 

cumprimento espontâneo da sentença, na forma determinada na decisão 

de Id 20321117. Intime-se. Cumpra-se, servindo a publicação desta 

decisão como intimação. M/Cuiabá, 17 de abril de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028366-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

JOSE MARTINS OAB - SP84314-O (ADVOGADO(A))

FRANCISCO DUQUE DABUS OAB - SP248505 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCSA BOTELHO COSTA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, em face ao contido na petição de ID 30142324 subscrita pela Dra 

Rosângela da Rosa Corrêa, na qual requer a intimação dos novos 

patronos conforme ID 23786258 (inexistente nos autos) e ainda constar 

nos autos a juntada de nova procuração a referida patrona no ID 

27790088 e 27790089, assim sendo impulsiono os autos para expedição 

de matéria para a imprensa a fim de intimar a parte autora por meio dos 

advogados que postularam no presente processo para manifestarem nos 

autos NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, obedecida a suspensão de prazo 

imposto pela portaria 247/PRES TJMT, a fim de informar nos autos quem 

em verdade patrocina a parte autora, para regularizar a capacidade 

postulatória e a representação processual do feito, sob pena de 

certificação nos termos do Art. 76 §1º I do CPC e conclusão imediata dos 

autos para extinção.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1045807-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO RAMOS FERREIRA DE MIRANDA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora efetuar o depósito 

de diligência para condução do Oficial de Justiça em conformidade com a 
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Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

emissão de Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias online; ” no 

prazo de 05 (cinco) dias, obedecida a suspensão de prazos imposto pelas 

Portarias/PRES TJMT 247, 249, bem como a impossibilidade de encaminhar 

mandados à Central de mandados no referido período, sob pena de 

extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1046011-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEN TIAGO MORAES DE MATOS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora efetuar o depósito 

de diligência para condução do Oficial de Justiça em conformidade com a 

Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

emissão de Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias online; ” no 

prazo de 05 (cinco) dias, obedecida a suspensão de prazos imposto pelas 

Portarias/PRES TJMT 247, 249, bem como a impossibilidade de encaminhar 

mandados à Central de mandados no referido período, sob pena de 

extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012720-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA GERALDA PINHEIRO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora por meio de seu 

patrono para manifestar nos autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

obedecida a suspensão de prazo imposto pela portaria 247/PRES TJMT 

sob pena de cumprimento dos termos do Art.485 §1º do CPC, informando 

a parte autora pessoalmente quanto a inércia do procurador em promover 

os atos necessários ao devido andamento processual apesar de 

devidamente intimado para realização do feito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016568-70.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA MAIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1016568-70.2020.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. José da 

Silva Maia ingressou com Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de 

Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e 

Inexistência de Débito com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada com 

Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Dano Moral em face de 

Banco BMG S/A. Afirma o requerente que é servidor público municipal e 

realizou um empréstimo consignado com o requerido, no valor de R$ 

2.530,00. Porém, que já adimpliu mais de R$ 14.242,48 e não tem previsão 

de término. Aduz que não contratou cartão de crédito e sim empréstimo 

consignado em folha de pagamento, que não possui número de parcelas, 

não possuindo fim os descontos do contrato, também pela incidência de 

juros abusivos. Assim, requer a concessão de tutela antecipada para 

determinar a suspensão dos descontos na folha de pagamento do 

requerente, no tocante ao cartão de crédito, a concessão dos benefícios 

da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Em relação ao pedido de gratuidade da justiça, 

perfilho do entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que é suficiente a mera 

afirmação do estado de hipossuficiência. Assim, defiro o pedido de 

gratuidade da justiça. No tocante à aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, compartilho do entendimento uníssono na jurisprudência pela 

aplicabilidade deste estatuto aos contratos bancários, nos termos da 

súmula n. 297 do STJ. Assim, inverto o ônus probatório nos termos do art. 

6º, VIII do CDC. Entretanto, importante ressaltar que, não se deve 

confundir a inversão do ônus da prova com a inversão do ônus financeiro 

de adiantar despesas de atos processuais, pois quando a lei atribui a uma 

das partes o ônus da prova (ou permite a sua inversão), certamente não 

está determinando que, além desse ônus processual próprio, a parte 

contrária fique obrigada também a suportar as despesas de realização da 

prova requerida pela parte adversa. Pois, se a parte requer a produção da 

prova, tem o ônus de produzi-la. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA 

PELO FCVS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 

8.078/90. ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1 "A simples 

inversão do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do 

Consumidor, não gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, 

embora sofra a parte ré as consequências decorrentes de sua 

não-produção.(...) O deferimento da inversão do ônus da prova e da 

assistência judiciária, pelo princípio da ponderação, impõe que seja 

beneficiado o consumidor, com o que não cabe a orientação 

jurisprudencial sobre o custeio da prova pericial nos termos da Lei nº 

1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. Menezes Direito, DJ de 13.02.06). 

Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª Seções. 2. Recurso especial provido”. 

(STJ - REsp 1073688 / MT 2008/0157175-3, Ministro Teori Albino 

Zavascki). Pugna o requerente, em sede de antecipação de tutela, a 

suspensão dos descontos em sua folha de pagamento referente ao 

cartão de crédito. Quanto ao pedido de suspensão dos descontos em 

folha de pagamento, referentes ao empréstimo consignado/cartão de 

crédito, tenho que referida prática não é obrigatória, mas decorrente do 

pacto firmado pelas partes, em que o requerente autoriza os débitos. 

Desta forma, ante a não coercitividade dos descontos, incabível o seu 

cancelamento. É cediço que o pagamento do cartão de crédito pode ser 

feito integralmente na data do vencimento da fatura, ou parceladamente 

quando a administradora do cartão estipula um valor mínimo a ser pago no 

prazo limite e, quanto ao saldo remanescente, o usuário poderá, a cada 

vencimento, adiar a parte excedente do mínimo, porém, no pagamento do 

saldo incidirão juros conforme já pacificado no Superior Tribunal de 

Justiça, que até editou a Súmula 282 sobre a matéria, afirmando que as 

empresas administradoras de cartão de crédito são equiparadas as 

instituições financeiras e a elas se aplicam o mesmo regramento quanto 

aos juros. “As empresas administradoras de cartão de crédito são 

instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios por elas 

cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura.” Ainda não merece 

prosperar tal pretensão visto que a simples propositura de ação revisional 

não elide a mora do devedor, conforme preceitua a Súmula n. 380 STJ: "A 

simples propositura da ação de revisão do contrato não inibe a 

caracterização da mora do autor." Por todo exposto, indefiro, por ora, a 

antecipação da tutela, consoante artigo 300 do CPC. Cite-se o requerido 

para, querendo, contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

consignando no mandado as advertências dos arts. 341 e 344, ambos do 

Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 16 de abril de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016630-13.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARI JARBAS DE LIMA ALBUQUERQUE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)
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Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1016630-13.2020.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Darijarbas 

de Lima Albuquerque ingressou com Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos 

Morais com Pedido de Tutela Antecipada em face de Banco BMG S/A. 

Afirma o requerente que é servidor público, e em 2016 realizou junto ao 

requerido empréstimo consignado, entretanto, percebeu que os descontos 

não encerravam nunca, que os valores estavam aumentando e sendo 

descontado de seu holerite com a denominação cartão de crédito. Que 

entrou em contato com o requerido para saber se não havia encerrado o 

contrato e o motivo de ser denominado cartão de crédito, porém, não 

prestou qualquer informação ao requerente. Que abriu uma reclamação 

junto ao Procon/MT em 02/11/2019 na tentativa de solucionar a questão 

amigavelmente, quando teve conhecimento de que se tratava de um 

contrato de cartão de crédito, lhe sendo disponibilizadas as quantias via 

saques/TED em sua conta corrente, e que o requerente havia realizado 02 

(dois) saques, constando ainda débito em aberto. Aduz que não contratou 

cartão de crédito e sim empréstimo consignado em folha de pagamento. 

Assim, requer a concessão de tutela antecipada para determinar a 

suspensão dos descontos na folha de pagamento do requerente, no 

tocante ao cartão de crédito, que não seja negativado seu nome, a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita e a inversão do ônus da 

prova. É o relatório. Fundamento e Decido. Em relação ao pedido de 

gratuidade da justiça, perfilho do entendimento uníssono do Superior 

Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

que é suficiente a mera afirmação do estado de hipossuficiência. Assim, 

defiro o pedido de gratuidade da justiça. No tocante à aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor, compartilho do entendimento uníssono na 

jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto aos contratos bancários, 

nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, inverto o ônus probatório nos 

termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, importante ressaltar que, não se 

deve confundir a inversão do ônus da prova com a inversão do ônus 

financeiro de adiantar despesas de atos processuais, pois quando a lei 

atribui a uma das partes o ônus da prova (ou permite a sua inversão), 

certamente não está determinando que, além desse ônus processual 

próprio, a parte contrária fique obrigada também a suportar as despesas 

de realização da prova requerida pela parte adversa. Pois, se a parte 

requer a produção da prova, tem o ônus de produzi-la. Nesse sentido: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DE 

HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. ADIANTAMENTO DAS DESPESAS 

PROCESSUAIS. 1 "A simples inversão do ônus da prova, no sistema do 

Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de custear as 

despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as consequências 

decorrentes de sua não-produção.(...) O deferimento da inversão do ônus 

da prova e da assistência judiciária, pelo princípio da ponderação, impõe 

que seja beneficiado o consumidor, com o que não cabe a orientação 

jurisprudencial sobre o custeio da prova pericial nos termos da Lei nº 

1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. Menezes Direito, DJ de 13.02.06). 

Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª Seções. 2. Recurso especial provido”. 

(STJ - REsp 1073688 / MT 2008/0157175-3, Ministro Teori Albino 

Zavascki). Pugna o requerente, em sede de antecipação de tutela, a 

suspensão dos descontos em sua folha de pagamento referente ao 

cartão de crédito e que não seja negativado seu nome. Temos que, para a 

exclusão dos cadastros de crédito, conforme entendimento já pacificado 

no STJ, a verossimilhança das alegações somente se materializa quando 

existe expressa contestação do saldo devedor fundada em jurisprudência 

consolidada do STF ou STJ e que o valor verossímil da dívida seja 

imediatamente consignado em juízo, o que não é o caso dos autos. Assim, 

quanto ao pedido de suspensão dos descontos em folha de pagamento, 

referentes ao empréstimo consignado/cartão de crédito, tenho que 

referida prática não é obrigatória, mas decorrente do pacto firmado pelas 

partes, em que o requerente autoriza os débitos. Desta forma, ante a não 

coercitividade dos descontos, incabível o seu cancelamento. É cediço que 

o pagamento do cartão de crédito pode ser feito integralmente na data do 

vencimento da fatura, ou parceladamente quando a administradora do 

cartão estipula um valor mínimo a ser pago no prazo limite e, quanto ao 

saldo remanescente, o usuário poderá, a cada vencimento, adiar a parte 

excedente do mínimo, porém, no pagamento do saldo incidirão juros 

conforme já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, que até editou a 

Súmula 282 sobre a matéria, afirmando que as empresas administradoras 

de cartão de crédito são equiparadas as instituições financeiras e a elas 

se aplicam o mesmo regramento quanto aos juros. “As empresas 

administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por 

isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações 

da Lei de Usura.” Ainda não merece prosperar tal pretensão visto que a 

simples propositura de ação revisional não elide a mora do devedor, 

conforme preceitua a Súmula n. 380 STJ: "A simples propositura da ação 

de revisão do contrato não inibe a caracterização da mora do autor." Por 

todo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela, consoante artigo 

300 do CPC. Cite-se o requerido para, querendo, contestar o feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, consignando no mandado as advertências dos 

arts. 341 e 344, ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se. A/Cuiabá, 16 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043770-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILENE DE ALMEIDA SILVA (AUTOR(A))

FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OLAIR DE OLIVEIRA OAB - MT14547-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1043770-90.2018.8.11.0041. Vistos etc. 

Tendo em vista a certidão de tempestividade junto ao Id nº 31287028 do 

Recurso de Apelação de Id nº 29932589, e diante da apresentação das 

Contrarrazões ao referido recurso, subam estes autos à Egrégia Instância 

Superior, na oportunidade, apresento meus protestos de estima. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 16 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033249-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZAQUE PAZ DA CONCEICAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACQUELINE DA SILVA FERREIRA OAB - MT27971/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1033249-52.2019.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Certifique 

a Secretaria acerca do decurso do prazo para o requerido pleitear a purga 

da mora ou de apresentação de defesa pelo mesmo. II – Intime-se o 

requerente para que se manifeste acerca da petição do requerido de ID 

29710191, acerca da possibilidade de acordo, parcelamento da dívida, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, renove-se a conclusão. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 16 de abril 

de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016644-94.2020.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

LEDIANE MARIA DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1016644-94.2020.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Lediane 

Maria de Campos ingressou com Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos 

Morais com Pedido de Tutela Antecipada em face de Banco BMG S/A. 

Afirma a requerente que é servidora pública, em 2012 realizou junto ao 

requerido empréstimo consignado, entretanto, percebeu que os descontos 

não encerravam nunca, que os valores estavam aumentando e sendo 

descontado de seu holerite com a denominação cartão de crédito. Que 

entrou em contato com o requerido para saber se não havia encerrado o 

contrato e o motivo de ser denominado cartão de crédito, porém, não 

prestou qualquer informação à requerente. Que abriu uma reclamação 

junto ao Procon/MT em 23/10/2019 na tentativa de solucionar a questão 

amigavelmente, quando teve conhecimento de que se tratava de um 

contrato de cartão de crédito, lhe sendo disponibilizadas as quantias via 

saques/TED em sua conta corrente, e que a requerente havia realizado 04 

saques, constando ainda débito em aberto. Aduz que não contratou 

cartão de crédito e sim empréstimo consignado em folha de pagamento. 

Assim, requer a concessão de tutela antecipada para determinar a 

suspensão dos descontos na folha de pagamento da requerente, no 

tocante ao cartão de crédito, que não seja negativado seu nome, a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita e a inversão do ônus da 

prova. É o relatório. Fundamento e Decido. Em relação ao pedido de 

gratuidade da justiça, perfilho do entendimento uníssono do Superior 

Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

que é suficiente a mera afirmação do estado de hipossuficiência. Assim, 

defiro o pedido de gratuidade da justiça. No tocante à aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor, compartilho do entendimento uníssono na 

jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto aos contratos bancários, 

nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, inverto o ônus probatório nos 

termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, importante ressaltar que, não se 

deve confundir a inversão do ônus da prova com a inversão do ônus 

financeiro de adiantar despesas de atos processuais, pois quando a lei 

atribui a uma das partes o ônus da prova (ou permite a sua inversão), 

certamente não está determinando que, além desse ônus processual 

próprio, a parte contrária fique obrigada também a suportar as despesas 

de realização da prova requerida pela parte adversa. Pois, se a parte 

requer a produção da prova, tem o ônus de produzi-la. Nesse sentido: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DE 

HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. ADIANTAMENTO DAS DESPESAS 

PROCESSUAIS. 1 "A simples inversão do ônus da prova, no sistema do 

Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de custear as 

despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as consequências 

decorrentes de sua não-produção.(...) O deferimento da inversão do ônus 

da prova e da assistência judiciária, pelo princípio da ponderação, impõe 

que seja beneficiado o consumidor, com o que não cabe a orientação 

jurisprudencial sobre o custeio da prova pericial nos termos da Lei nº 

1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. Menezes Direito, DJ de 13.02.06). 

Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª Seções. 2. Recurso especial provido”. 

(STJ - REsp 1073688 / MT 2008/0157175-3, Ministro Teori Albino 

Zavascki). Pugna a requerente, em sede de antecipação de tutela, a 

suspensão dos descontos em sua folha de pagamento referente ao 

cartão de crédito e que não seja negativado seu nome. Temos que, para a 

exclusão dos cadastros de crédito, conforme entendimento já pacificado 

no STJ, a verossimilhança das alegações somente se materializa quando 

existe expressa contestação do saldo devedor fundada em jurisprudência 

consolidada do STF ou STJ e que o valor verossímil da dívida seja 

imediatamente consignado em juízo, o que não é o caso dos autos. Assim, 

quanto ao pedido de suspensão dos descontos em folha de pagamento, 

referentes ao empréstimo consignado/cartão de crédito, tenho que 

referida prática não é obrigatória, mas decorrente do pacto firmado pelas 

partes, em que a requerente autoriza os débitos. Desta forma, ante a não 

coercitividade dos descontos, incabível o seu cancelamento. É cediço que 

o pagamento do cartão de crédito pode ser feito integralmente na data do 

vencimento da fatura, ou parceladamente quando a administradora do 

cartão estipula um valor mínimo a ser pago no prazo limite e, quanto ao 

saldo remanescente, o usuário poderá, a cada vencimento, adiar a parte 

excedente do mínimo, porém, no pagamento do saldo incidirão juros 

conforme já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, que até editou a 

Súmula 282 sobre a matéria, afirmando que as empresas administradoras 

de cartão de crédito são equiparadas as instituições financeiras e a elas 

se aplicam o mesmo regramento quanto aos juros. “As empresas 

administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por 

isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações 

da Lei de Usura.” Ainda não merece prosperar tal pretensão visto que a 

simples propositura de ação revisional não elide a mora do devedor, 

conforme preceitua a Súmula n. 380 STJ: "A simples propositura da ação 

de revisão do contrato não inibe a caracterização da mora do autor." Por 

todo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela, consoante artigo 

300 do CPC. Cite-se o requerido para, querendo, contestar o feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, consignando no mandado as advertências dos 

arts. 341 e 344, ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se. A/Cuiabá, 16 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1058757-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA KEI SATO OAB - MT15684-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERDE TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Danny Fabrício Cabral Gomes OAB - MS6337-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1058757-97.2019.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Suspendo a 

presente Ação, visto que o débito aqui cobrado está incluso no plano de 

Recuperação Judicial conforme informado por ambas as partes, até a 

homologação do Plano de Recuperação Judicial. Aguarde-se na Secretaria 

a informação de homologação do referido Plano, por uma das partes. 

Após, certifique-se e voltem conclusos. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 16 de abril de 2020. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1037614-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM JOSE DE ARAUJO OAB - MT3928-O (ADVOGADO(A))

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PUPIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1037614-6.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos, etc. Defiro o 

pedido do exequente de ID 28226048, e suspendo a presente Execução, 

em vista da concessão ao aqui executado nos autos do Recurso Especial 

n. 1.800.032 dos autos da Recuperação Judicial, nos termos do art. 921, III 

e §§1º ao 5º, do CPC, pelo prazo de 01 (um) ano. Decorrido o prazo, 

independente de novo despacho, intime-se o exequente para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 
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extinção da ação. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. A/Cuiabá, 16 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005967-05.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERREIRA & FERREIRA MOVEIS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1005967-05.2020.8.11.0041. Vistos etc. 1. 

Cite-se o devedor para pagamento do débito, ou para opor embargos, no 

prazo de 15 dias, sob pena de o documento do crédito que instrui o pedido 

converter-se em título executivo judicial (artigo 702 do CPC). 2. 

Consigne-se do mandado que, no caso de pronto pagamento, ficará o 

devedor dispensado do pagamento de custas processuais. 3. 

Comprovante do pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça junto ao 

Id 29521477 - pág. 2, para o devido cumprimento de mandado. Cumpra-se 

a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da 

sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 16 de abril de 2020. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1044863-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Banco Safra S-A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITALINA BENDER (EXECUTADO)

VITALINA BENDER - EPP (EXECUTADO)

RANIERY BARBOSA QUEIROZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1044863-88.2018.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. I – 

Considerando o momento atual que a sociedade enfrenta, qual seja, a 

pandemia provocada pelo COVID – 19 (Novo Coronavírus), o impacto 

ocasionado na economia mundial, bem como, levando-se em conta que os 

prazos processuais foram suspensos pela Portaria – Conjunta de n. 247, 

emitida pelo E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, datada de 16/03/2020, 

indefiro, por ora, o pedido de arresto online de valores em contas 

bancárias, junto ao sistema Bacenjud, vindo à petição de Id 29879063, de 

propriedade dos executados. Ademais, observo que o banco exequente 

não efetivou a citação dos referidos executados possibilitando o 

pagamento espontâneo do débito. II – Defiro o pedido do exequente, 

constante da petição de Id 29879063. Assim, expeça-se mandado de 

citação, penhora e avaliação dos executados, nos endereços indicados 

na petição de Id 29879063. Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 16 de abril de 2020. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006002-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARYANA COSTANESKI (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1006002-62.2020.8.11.0041. Vistos etc. 1. 

Cite-se a devedora para pagamento do débito, ou para opor embargos, no 

prazo de 15 dias, sob pena de o documento do crédito que instrui o pedido 

converter-se em título executivo judicial (artigo 702 do CPC). 2. 

Consigne-se do mandado que, no caso de pronto pagamento, ficará a 

devedora dispensada do pagamento de custas processuais. 3. 

Comprovante do pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça junto ao 

Id 29520940 - pág. 2, para o devido cumprimento de mandado. Cumpra-se 

a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da 

sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 16 de abril de 2020. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023006-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON CRIVELATTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1023006-20.2017.8.11.0041. Vistos etc. 

Indefiro o pedido de citação por edital de Id 29377942, tendo em vista que 

o exequente não esgotou os meios possíveis de busca para localizar o 

executado. Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, 

intime-se o exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, 

procedendo à citação do executado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, 

sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 16 de abril de 2020. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002506-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1002506-30.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Embora 

tenha o requerido comparecido espontaneamente aos autos, 

apresentando contestação junto ao ID 24154428 e agravo de instrumento 

n. 1014140-78.2019.8.11.0000 (ID 24137726 – o qual ainda não foi 

julgado), ressalto que a parte requerida somente será citada após a 

execução da liminar, consoante decisão de ID 4743319, oportunidade em 

que serão apreciados seus pedidos constantes de sua peça de defesa, 

conforme disposição do art. 3º, § 3º do Decreto Lei n. 911/69. 

Equivocadamente foi expedido mandado de citação, e o Sr. Oficial de 

Justiça não cumpriu integralmente o mesmo (como descrito em sua 

finalidade) com a execução da liminar, apesar de constar junto à certidão 

de ID 25434297 que o veículo está em outra comarca. Assim, cumpra-se 

INTEGRALMENTE a decisão proferida junto ao ID 4743319. Servindo a 
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publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 16 de abril de 2020. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012666-12.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS ANDRE CURVO DE CARVALHO TELES FIGUEIREDO (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1012666-12.2020.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Defiro a 

emenda à inicial, com a devida juntada das custas judiciais e taxa judiciária 

pagas, ID’s 30945443 a 30945446. II – Cite-se o requerido para, querendo, 

contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando no mandado 

as advertências dos arts. 341 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos 

termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. III – 

Intime-se o requerente para efetuar o pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, para cumprimento do 

mandado. Cumpra-se. A/Cuiabá, 16 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023984-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - MT236655-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS LOURENCO FALEIRO CASTRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1023984-26 .2019 .8 .11 .0041 .  REQUERENTE:  PO R T O B E N S 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: VINICIUS 

LOURENCO FALEIRO CASTRO Decisão Interlocutória Vistos etc. Tendo em 

vista a certidão positiva lavrada pelo Sr. Oficial de Justiça junto aos ID’s 

20778251 e 20778255, defiro o pedido constante de ID 29008846, proceda 

a Secretária a devolução da presente demanda ao Juízo de origem da 

Comarca de Jaru - RO, mediante a adoção das formalidades legais. Às 

providências. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 16 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038588-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLOR DE LIZ-ARTIGOS DO VESTUARIO E PERFUMARIA LTDA. - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1038588-89.2019.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Indefiro o pedido de Id 30066908, para bloqueio de licenciamento e 

circulação do veículo junto ao Detran, via sistema RENAJUD, em razão de 

já existir averbação decorrente da alienação fiduciária, que por si só, dá 

conhecimento a terceiros da existência de gravame no bem objeto da 

inicial, consoante dispõe os artigos 4º e 6º da Resolução nº 159 de 

CONTRAN. Deste modo, presumindo-se efetivado o devido registro da 

restrição no CRV do veículo, cuja posse encontra-se com a requerida, não 

há necessidade, nem mesmo previsão legal, no sentido de determinar o 

bloqueio judicial do bem. Ademais, impõe consignar, que a legislação penal 

prevê a aplicação da pena do art. 171, § 2º, I, do CPB, para o devedor que 

alienar a coisa que já alienara fiduciariamente em garantia. Bem ainda, 

entendo que quem deve diligenciar no sentido de proceder à localização 

do bem é o banco autor. II - Intime-se o requerente, para que se manifeste 

e dê andamento ao feito, promovendo a citação da requerida, no prazo de 

05 (cinco) dias, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. Le/Cuiabá, 16 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006010-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE 

DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB 

UNIAO MT/MS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON WILLIAM DE LIMA OAB - PR60295 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIANA DE LARA LEITE (EXECUTADO)

PAULO DOS SANTOS LEITE (EXECUTADO)

PIZZARIA LEITE LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1006010-39.2020.8.11.0041. Vistos etc. 1. 

Defiro a emenda à inicial com o devido pagamento das custas judiciais e 

taxa judiciária, Id 30125991 - pág. 2. 2. Citem-se os executados para 

pagarem a dívida em 03 (três) dias, consoante se depreende o comando 

do artigo 829 do Código de Processo Civil, fazendo constar no mandado o 

disposto no art. 916 do mesmo Códex. 3. Não havendo pagamento, munido 

da segunda via do mandado, deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a 

penhora em tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao 

pagamento do principal e acessório, bem como proceder à avaliação do 

bem penhorado, efetuando a intimação da penhora, nos moldes do 

parágrafo primeiro do artigo 829 do Código de Processo Civil. 4. Na 

hipótese de o Oficial de Justiça não encontrar os executados, deve dar 

cumprimento ao artigo 830 caput e parágrafo primeiro do Código de 

Processo Civil. 5. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por cento) do 

valor do débito, conforme artigo 827 do Código de Processo Civil. Bem 

ainda, se houver o pagamento integral no prazo de três dias, os 

honorários devidos, serão reduzidos à metade, consoante os termos do 

parágrafo único do artigo 827, do Código de Processo Civil. 6. Defiro 

somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. 7. 

Comprovante do pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça junto ao 

Id 30125991 - pág. 1, para o devido cumprimento de mandado. Cumpra-se 

a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da 

sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. Le/Cuiabá, 

16 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada em Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006194-92.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINA PEREIRA DE ARAUJO OAB - MT26587/O (ADVOGADO(A))

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADILENE ALMEIDA DA SILVA MENDES (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 
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INTERLOCUTÓRIA Processo: 1006194-92.2020.8.11.0041. Vistos etc. 1. 

Cite-se a devedora para pagamento do débito, ou para opor embargos, no 

prazo de 15 dias, sob pena de o documento do crédito que instrui o pedido 

converter-se em título executivo judicial (artigo 702 do CPC). 2. 

Consigne-se do mandado que, no caso de pronto pagamento, ficará a 

devedora dispensada do pagamento de custas processuais. 3. 

Comprovante do pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça junto ao 

Id 29493635 - pág. 1, para o devido cumprimento de mandado. Cumpra-se 

a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da 

sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 16 de abril de 2020. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1038987-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADNER RAFAEL DA SILVA SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO OAB - MT10405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BONAMI ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1038987-55.2018.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ADNER 

RAFAEL DA SILVA SANTOS ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., BONAMI ASSESSORIA 

CONTABIL LTDA - ME Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Intimem-se os 

patronos do embargado Bradesco Administradora de Consórcio Ltda para 

regularizarem suas representações processuais, ante a ausência de 

procuração e/ou substabelecimento lhes outorgando poderes para 

representação do embargado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

desentranhamento da peça de defesa e decretação de sua revelia. II – 

Ante a ausência da juntada do aviso de recebimento da carta de citação 

expedida junto ao ID 16923905, expeça-se novamente carta de citação 

(via postal, com AR), com finalidade de promover a devida angularização 

processual do embargado Bonami Assessoria Contábil Ltda - Me, no 

endereço indicado na exordial, com urgência. Após, certifique o 

necessário. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 16 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032535-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO LOPES BORGES OAB - GO23802 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JADESON DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1032535-29.2018.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Indefiro o pedido de Id 29809811, para bloqueio de circulação do veículo 

junto ao Detran, via sistema RENAJUD, em razão de já existir averbação 

decorrente da alienação fiduciária, que por si só, dá conhecimento a 

terceiros da existência de gravame no bem objeto da inicial, consoante 

dispõe os artigos 4º e 6º da Resolução nº 159 de CONTRAN. Deste modo, 

presumindo-se efetivado o devido registro da restrição no CRV do veículo, 

cuja posse encontra-se com o requerido, não há necessidade, nem 

mesmo previsão legal, no sentido de determinar o bloqueio judicial do bem. 

Ademais, impõe consignar, que a legislação penal prevê a aplicação da 

pena do art. 171, § 2º, I, do CPB, para o devedor que alienar a coisa que já 

alienara fiduciariamente em garantia. Bem ainda, entendo que quem deve 

diligenciar no sentido de proceder à localização do bem é o banco autor. II 

- Intime-se o requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, 

promovendo a citação do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de Processo 

Civil. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 16 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010336-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE CERQUEIRA 29336929100 (EXECUTADO)

ANTONIO DE CERQUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1010336-13.2018.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. I – 

Considerando o momento atual que a sociedade enfrenta, qual seja, a 

pandemia provocada pelo COVID – 19 (Novo Coronavírus), o impacto 

ocasionado na economia mundial, bem como, levando-se em conta que os 

prazos processuais foram suspensos pela Portaria – Conjunta de n. 247, 

emitida pelo E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, datada de 16/03/2020, 

indefiro, por ora, o pedido de arresto online de valores em contas 

bancárias, junto ao sistema Bacenjud, vindo à petição de Id 30901301, de 

propriedade dos executados. Ademais, observo que o banco exequente 

não efetivou a citação dos referidos executados possibilitando o 

pagamento espontâneo do débito. II – Defiro o pedido do exequente, 

constante da petição de Id 29879063, para consulta do endereço dos 

executados junto ao sistema Infojud (Receita Federal). E para tanto, 

procedo à consulta: - Antônio de Cerqueira – CNPJ nº 15.819.887/0001-11 

- Antônio de Cerqueira – CPF nº 293.369.291-00 Visto que a resposta 

acima acompanha esta decisão, intime-se o exequente para se manifestar, 

procedendo ao regular andamento do feito, no prazo de em 10 (dez) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 16 de abril de 2020. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1054559-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RYAN RICHERT MARTINS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1054559-17.2019.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer planilha 

do débito atualizada consoante pedido de aditamento de Id 29461145, sob 

pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. 

Ressalto que ao requerido será oportunizada a purga da mora do valor do 

débito em aberto dado à causa pelo requerente. II - Ademais, intime-se o 
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requerente novamente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra o 

item I da decisão de Id 26363848, sob pena de indeferimento da inicial, 

extinção e arquivamento do feito. A comprovação da mora do requerido é 

requisito indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os 

autos conclusos. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. Le/Cuiabá, 16 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012451-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO APARECIDO MOREIRA (EXECUTADO)

MOREIRA E ALVES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1012451-41.2017.8.11.0041. Vistos etc. 

Indefiro o pedido de citação por edital de Id 29626293, tendo em vista que 

o exequente não esgotou os meios possíveis de busca para localizar os 

executados. Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, 

intime-se o exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, 

procedendo à citação dos executados, no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, 

sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 16 de abril de 2020. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1050646-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELSON B. BENEVIDES - TRAVELMEDIA - ME (EXECUTADO)

ELSON BEZERRA BENEVIDES (EXECUTADO)

BETHANIA VARGAS BENEVIDES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIANE BEZERRA BENEVIDES RAMOS OAB - MT13350-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1050646-27.2019.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Compulsando os autos observo que os executados Elson Bezerra 

Benevides e Bethania Vargas Benevides foram devidamente citados, 

consoante certidão de Id 29994026. Bem ainda, compareceram na petição 

de Id 30542027 e Id 30542030 apresentando embargos à execução, 

acostando ainda documentos, Id 30542029 e Id 30543032. Assim, proceda 

a Secretaria ao desentranhamento dos Embargos à Execução opostos 

nestes autos junto aos ID’s 30542027 a 30543032, entregando-os ao 

patrono dos embargantes, mediante recibo/certidão nos autos, para o qual 

concedo o prazo de 03 (três) dias para o regular cumprimento do contido 

no artigo 914, §1º do CPC. Caso cumpra o patrono, dentro do prazo aqui 

concedido, serão considerados tempestivos os embargos, se estes foram 

apresentados tempestivamente dentro da execução (19/03/2020). Caso 

não cumpra dentro do prazo aqui concedido, certifique-se o necessário e 

retornem os autos conclusos, pois não serão considerados os referidos 

embargos. II – Se cumprido o item anterior, certifique-se a tempestividade 

dos presentes Embargos à Execução opostos, conforme acima exposto, e 

renove-se a Conclusão. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 16 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016778-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZENI OLIVEIRA NOGUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1007585-82.2020.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Zeni Olieira 

Nogueira do Nascimento ingressou com Ação Revisional de Contrato c/c 

Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito, 

Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência em face de Banco BMG S/A. 

Afirma a requerente que é servidora pública aposentada, e começou a ter 

dificuldades de honrar seus compromissos financeiros, diante dos abusos 

cometidos pelo requerido, com descontos denominados cartão de crédito 

desde 2015, afirmando não ter contratado este, sendo lesiva aos 

consumidores tal modalidade, e sim empréstimo consignado em folha de 

pagamento no valor de R$ 2.194,90. Aduz que o valor descontado chega 

a quantia de R$ 4.702,84 até este ano. Pretende a limitação dos juros 

contratados em 1,98% ao mês, declarando quitado o contrato, restituição 

em dobro e indenização por danos morais. Assim, requer a concessão de 

tutela antecipada para determinar a suspensão dos descontos na folha de 

pagamento da requerente, no tocante ao cartão de crédito, que não seja 

negativado seu nome, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a 

inversão do ônus da prova. É o relatório. Fundamento e Decido. Em 

relação ao pedido de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento 

uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação do estado de 

hipossuficiência. Assim, defiro o pedido de gratuidade da justiça. No 

tocante à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, compartilho do 

entendimento uníssono na jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto 

aos contratos bancários, nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, 

inverto o ônus probatório nos termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, 

importante ressaltar que, não se deve confundir a inversão do ônus da 

prova com a inversão do ônus financeiro de adiantar despesas de atos 

processuais, pois quando a lei atribui a uma das partes o ônus da prova 

(ou permite a sua inversão), certamente não está determinando que, além 

desse ônus processual próprio, a parte contrária fique obrigada também a 

suportar as despesas de realização da prova requerida pela parte 

adversa. Pois, se a parte requer a produção da prova, tem o ônus de 

produzi-la. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. 

ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1 "A simples inversão 

do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não 

gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a 

parte ré as consequências decorrentes de sua não-produção.(...) O 

deferimento da inversão do ônus da prova e da assistência judiciária, pelo 

princípio da ponderação, impõe que seja beneficiado o consumidor, com o 

que não cabe a orientação jurisprudencial sobre o custeio da prova 

pericial nos termos da Lei nº 1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. 

Menezes Direito, DJ de 13.02.06). Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª 

Seções. 2. Recurso especial provido”. (STJ - REsp 1073688 / MT 

2008/0157175-3, Ministro Teori Albino Zavascki). Pugna a requerente, em 

sede de antecipação de tutela, a suspensão dos descontos em sua folha 

de pagamento referente ao cartão de crédito e que não seja negativado 

seu nome. Temos que, para a exclusão dos cadastros de crédito, 

conforme entendimento já pacificado no STJ, a verossimilhança das 

alegações somente se materializa quando existe expressa contestação do 

saldo devedor fundada em jurisprudência consolidada do STF ou STJ e 

que o valor verossímil da dívida seja imediatamente consignado em juízo, o 

que não é o caso dos autos. Assim, quanto ao pedido de suspensão dos 
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descontos em folha de pagamento, referentes ao empréstimo 

consignado/cartão de crédito, tenho que referida prática não é obrigatória, 

mas decorrente do pacto firmado pelas partes, em que a requerente 

autoriza os débitos. Desta forma, ante a não coercitividade dos 

descontos, incabível o seu cancelamento. É cediço que o pagamento do 

cartão de crédito pode ser feito integralmente na data do vencimento da 

fatura, ou parceladamente quando a administradora do cartão estipula um 

valor mínimo a ser pago no prazo limite e, quanto ao saldo remanescente, 

o usuário poderá, a cada vencimento, adiar a parte excedente do mínimo, 

porém, no pagamento do saldo incidirão juros conforme já pacificado no 

Superior Tribunal de Justiça, que até editou a Súmula 282 sobre a matéria, 

afirmando que as empresas administradoras de cartão de crédito são 

equiparadas as instituições financeiras e a elas se aplicam o mesmo 

regramento quanto aos juros. “As empresas administradoras de cartão de 

crédito são instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios 

por elas cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura.” Ainda não 

merece prosperar tal pretensão visto que a simples propositura de ação 

revisional não elide a mora do devedor, conforme preceitua a Súmula n. 

380 STJ: "A simples propositura da ação de revisão do contrato não inibe 

a caracterização da mora do autor." Por todo exposto, indefiro, por ora, a 

antecipação da tutela, consoante artigo 300 do CPC. Cite-se o requerido 

para, querendo, contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

consignando no mandado as advertências dos arts. 341 e 344, ambos do 

Código de Processo Civil. Proceda a Secretaria à anotação de prioridade 

de tramitação, consoante estabelece a Lei 12.008/2009. Intimem-se. 

Cumpra-se. A/Cuiabá, 17 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016807-74.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA LEMES DE PINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NIWMAR SERPA OAB - MT19703-O (ADVOGADO(A))

MARIA DO CARMO PINHO ROSA OAB - 000.519.941-78 (PROCURADOR)

MAGNO JOSE DA SILVA OAB - MT19135-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1016807-74.2020.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Observo 

que a presente demanda decorre de relação subjacente não adstrita à 

relação tipicamente bancária. Entrementes, com o provimento n. 004/2008 

do Conselho da Magistratura este Juízo passou a ter competência 

exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes 

de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central, independente do polo processual que 

ocupem. Nessa linha de intelecção, dispõe inciso I, artigo 1º, do 

supracitado provimento, senão vejamos: “Art. 1º. Atribuir, com fundamento 

nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da 

Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova 

competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de 

Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo: I – as 

Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, 

respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, 

ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos 

relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. (...) § 2º. Excluem-se da competência dessas unidades 

as ações de competência de reparação de danos em que o segurado 

denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando 

esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; 

de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de 

natureza eminentemente civil. As ações de competência do juizado 

especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a 

critério do autor.” (grifo nosso) Nesse diapasão, tenho que, em se 

tratando esta ação declaratória c/c pedido de antecipação de tutela initio 

litis c/c reparação de danos morais e materiais proposta por Julia Lemes 

de Pinho em face de Banco Panamericano S/A (Banco Pan), APENAS de 

responsabilidade civil, cujo objeto da lide não atende às especificações da 

competência desta vara, a declaração de incompetência e a determinação 

de redistribuição é medida que se impõe. Não há qualquer menção na 

presente ação acerca de revisão contratual, pretendendo a requerente 

tão somente a declaração de nulidade de contrato, pois não realizou o 

mesmo, repetição do indébito na forma dobrada, indenização por danos 

morais e materiais, não havendo quaisquer discussões acerca do contrato 

firmado de natureza bancária/financeira. Neste sentido temos os julgados 

de conflitos negativos de competência do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO 

DE REPARAÇÃO DE DANOS – INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES PELA ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO – 

OPERAÇÃO DE NATUREZA CIVIL E COMERCIAL – COMPETÊNCIA DA 

VARA CÍVEL DE FEITOS GERAIS DA CAPITAL – CONFLITO PROCEDENTE. 

1 - Em 22/01/2008, o Órgão Especial aprovou a Resolução 004/2008/CM, 

que atribuiu a competência e denominação às Varas Especializadas de 

Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e 

julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas 

por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. 2 - No caso concreto, conquanto a empresa seja 

administradora de Club Mais cartão de crédito, o fato é que a transação 

quest ionada na Ação de Reparação de Danos n . 

1002196-87.2018.8.11.0041 não tem natureza bancária, e sim 

eminentemente comercial, o que, por si só, exclui a competência do Juízo 

Suscitante. (TJMT – Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito 

Privado - CC 1013123-07.2019.8.11.0000 – Rel. Desª. Clarice Claudino da 

Silva - Julgado em 05/12/2019) (grifo nosso) CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS – NATUREZA EMINENTEMENTE CIVIL – COMPETÊNCIA DA 

VARA CÍVEL E NÃO DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO – 

CONFLITO PROCEDENTE. Não restando configurada nenhuma das 

hipóteses previstas no art. 1º, § 1º do Provimento nº 04/2008/CM, deve a 

competência da Vara Cível de Feitos Gerais ser reconhecida para 

processar e julgar as ações de natureza eminentemente civil. Para que o 

feito tramite perante a Vara Especializada não basta que em um dos polos 

da lide figure uma instituição financeira, mas sim que a matéria tratada nos 

autos seja de natureza bancária. (TJMT - Segunda Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Privado - CC 39636/2015 – Rel. Desª. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA - Julgado em 06/08/2015 – DJE 

do dia 14/08/2015) (grifo nosso) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA – MATÉRIA 

ALHEIA AO DIREITO BANCÁRIO - AÇÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA – 

APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO § 2º, I DO ART. 1º DO PROVIMENTO 

004/2008 CM - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE. 

Se a matéria em discussão não é própria de Direito Bancário, mas trata de 

indenização por repetição de indébito, a competência para o 

processamento é da Vara Cível.” (TJMT – CC 59318/2015, Relator: DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/06/2015, Publicado 

no DJE 30/06/2015) (grifo nosso) CONFLITO DE COMPETÊNCIA – 

NEGATIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE 

PEDIDO DE NATUREZA BANCÁRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – 

POSSIBILIDADE – CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A simples 

colocação da instituição financeira no polo passivo da lide não estabelece, 

por si só, a competência da Vara Especializada em Direito Bancário. 2. Há 

necessidade, ainda que se discuta a negativa efetivação de contrato, que 

a parte também formule pedido de natureza bancária. 3. Incidência do art. 

1º, I, § 2º, do Provimento 004/2008. (TJMT – PRIMEIRA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA Nº 32497/2015 - CLASSE CNJ - 221 – COMARCA CAPITAL 

- Data de Julgamento: 06-04-2015 - EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO) (grifo nosso) “PROCESSO CIVIL – CONFLITO NEGATIVO 

DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE 

CRÉDITO – ARTIGO 1º, I, §1º, DO PROVIMENTO Nº. 004/2008/CM – 

VARAS ESPECIALIZADAS DE DIREITO BANCÁRIO – COMPETÊNCIA – 

PEDIDO IMPROCEDENTE. A definição da competência das Varas 

Especializadas em Direito Bancário faz-se, de modo expresso, pela 

indicação da matéria que lhe cabe e não pela atividade econômica das 

partes.” TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 83921/2009 - CLASSE CNJ - 

221 – COMARCA CAPITAL - Data de Julgamento: 02-9-2010 EXMO. SR. 

DES. MÁRCIO VIDAL) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - PROVIMENTO Nº 
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004/2008/CM - VARAS ESPECIALIZADAS DE DIREITO BANCÁRIO – AÇÃO 

REVISIONAL DE CARTÃO DE CRÉDITO - DIREITO DE NATUREZA 

NITIDAMENTE FINANCEIRA - CONFLITO PROCEDENTE. A competência das 

varas especializadas de direito bancário se mede pela especialidade da 

matéria e não pela atividade econômica das partes.” (TJMT – PRIMEIRA 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO CONFLITO 

DE COMPETÊNCIA Nº 110200/2009 - CLASSE CNJ - 221 – COMARCA 

CAPITAL - Data de Julgamento: 11-6-2010 - EXMO. SR. DES. ORLANDO DE 

ALMEIDA PERRI) Isso posto, reconheço e declaro a incompetência deste 

Juízo para continuar processando esta demanda, em relação ao polo 

passivo, que se visa constituir, devendo ser estes autos remetidos ao 

cartório distribuidor para que seja realizada a redistribuição do mesmo ao 

Juízo Cível competente. Publique-se. Intimem-se e cumpra-se. A/Cuiabá, 17 

de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1017715-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEDLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - 

EPP (REU)

MARIA DO SOCORRO GUSMAO ZENAIDE HOLANDA (REU)

JOSE FRANCISCO LOPES HOLANDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FREDERICO DOREA SALDANHA BORGES OAB - MT17632-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1017715-73.2016.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S/A REU: 

MEDLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - 

EPP, MARIA DO SOCORRO GUSMAO ZENAIDE HOLANDA, JOSE 

FRANCISCO LOPES HOLANDA Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Intimem-se as partes para que se manifestem expressamente quanto à 

possibilidade de designação de audiência de conciliação na tentativa de 

composição amigável entre as partes, se existe possibilidade de acordo, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sem prejuízo de eventual julgamento 

antecipado da lide. Após, certifique-se o necessário e retornem os autos 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. AT/Cuiabá, 17 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000335-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ALVES NEIVA OAB - MG154094 (ADVOGADO(A))

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO MARTINS DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1000335-95.2020.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. Defiro o 

pedido do requerente de emenda à inicial, contido na petição de Id 

31066163. Assim, deve-se prosseguir o feito como ação de cobrança de 

valores inadimplentes de contrato de cartão de crédito firmado entre as 

p a r t e s ,  c a r t õ e s  d e  n ú m e r o s  0 3 7 5 . 1 7 7 0 . 0 1 1 7 . 9 1 5 8  e 

4532.1171.1730.8818, cujas faturas encontram-se juntadas ao Id 

277932249 e 27793250. Ante o pedido do banco requerente, vindo na 

pág. 04 da exordial, petição de Id 27793242, bem ainda, diante das 

particularidades do caso, tendo em vista as inovações trazidas pelo 

Código de Processo Civil, que determinam a tentativa de terminar os litígios 

mediante concessões mútuas, consoante dispõe seu artigo 139, inciso V 

e destacando-se o instituto da norma fundamental prevista no art. 3º, §§ 

2º e 3º do novo diploma processual, que determina o comprometimento do 

Estado em promover, sempre que possível, a solução consensual dos 

conflitos, designo audiência de conciliação, para o dia 01/07/2020 às 

15:00 horas, para tentativa de composição nos presentes autos. 

Determino ao banco requerente, que verifique atentamente as 

particularidades do caso e compareça a esta audiência devidamente 

munido de proposta para solução amigável. Cite-se o requerido, pelo 

correio, para, querendo, contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da audiência de conciliação, conforme determina o art. 335, 

inciso I do Código de Processo Civil, consignando no mandado as 

advertências dos arts. 341 e 344, ambos do Código de Processo Civil. E 

para tanto, intimem-se as partes. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. M/Cuiabá, 17 de abril de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004139-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO ZANCANARO (EXECUTADO)

CLL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PROFISSIONAIS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

FERNANDO PACCOLA ZANCANARO (EXECUTADO)

VERA MARCIA PACCOLA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA OAB - MT4677-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI OAB - MT18806-O 

(ADVOGADO(A))

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY OAB - MT7042-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1004139-42.2018.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Trata-se 

de processo sentenciado com trânsito em julgado, certidão de Id 

31080168. II – Em vista disso, procedam-se as anotações de praxe nos 

autos e no sistema Apolo, devendo passar a constar como exequente: 

Banco do Brasil S/A e como executados: CLL Indústria e Comércio de 

Artigos Profissionais Ltda ME, Carlos Eduardo Zancanaro, Vera Márcia 

Paccola e Fernando Paccola Zancanaro. III – Diante do cálculo do débito 

apresentado no Id 26233943, defiro o pedido de cumprimento de sentença 

constante da petição de Id. 26233390. Intimem-se os executados na forma 

indicada no artigo 513, parágrafo 1º do Novo Código de Processo Civil, 

para pagamento do débito, nos termos do artigo 523 do citado Código. IV – 

Em havendo INÉRCIA da parte Executada, em liquidar o seu débito, 

renove-se a conclusão. Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 17 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013806-81.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ECLAIR DIAVAN (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1013806-81.2020.8.11.0041. Vistos etc. 1. 

Cite-se o devedor para pagamento do débito, ou para opor embargos, no 

prazo de 15 dias, sob pena de o documento do crédito que instrui o pedido 

converter-se em título executivo judicial (artigo 702 do CPC). 2. 
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Consigne-se do mandado que, no caso de pronto pagamento, ficará o 

devedor dispensado do pagamento de custas processuais. 3. 

Comprovante do pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça junto ao 

Id 31074604 - pág. 1, para o devido cumprimento de mandado. Cumpra-se 

a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da 

sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 17 de abril de 2020. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014945-68.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON NEVES DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1014945-68.2020.8.11.0041. Vistos etc. 1. 

Defiro a emenda à inicial com o devido pagamento das custas judiciais e 

taxa judiciária, Id 31294785 - pág. 1. 2. Cite-se o executado para pagar a 

dívida em 03 (três) dias, consoante se depreende o comando do artigo 

829 do Código de Processo Civil, fazendo constar no mandado o disposto 

no art. 916 do mesmo Códex. 3. Não havendo pagamento, munido da 

segunda via do mandado, deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a 

penhora em tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao 

pagamento do principal e acessório, bem como proceder à avaliação do 

bem penhorado, efetuando a intimação da penhora, nos moldes do 

parágrafo primeiro do artigo 829 do Código de Processo Civil. 4. Na 

hipótese de o Oficial de Justiça não encontrar o executado, deve dar 

cumprimento ao artigo 830 caput e parágrafo primeiro do Código de 

Processo Civil. 5. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por cento) do 

valor do débito, conforme artigo 827 do Código de Processo Civil. Bem 

ainda, se houver o pagamento integral no prazo de três dias, os 

honorários devidos, serão reduzidos à metade, consoante os termos do 

parágrafo único do artigo 827, do Código de Processo Civil. 6. Defiro 

somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. 7. Intime-se o 

exequente para que efetue o depósito da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, comprovando nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, para 

cumprimento do mandado. Cumpra-se a presente decisão, servindo a 

cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do 

processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho 

Nacional de Justiça. Le/Cuiabá, 17 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021589-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO CUNHA BOAVENTURA - ME (EXECUTADO)

BARBARA CUNHA BOAVENTURA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ademar Coelho da Silva OAB - MT14948-O (ADVOGADO(A))

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA OAB - MT14247-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1021589-66.2016.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Considerando o momento atual que a sociedade enfrenta, qual seja, a 

pandemia provocada pelo COVID – 19 (Novo Coronavírus), o impacto 

ocasionado na economia mundial, bem como, levando-se em conta que os 

prazos processuais foram suspensos pela Portaria – Conjunta de n. 247, 

emitida pelo E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, datada de 16/03/2020, 

indefiro, por ora, o pedido de penhora online de valores em contas 

bancárias, de propriedade da executada, junto ao sistema Bacenjud, vindo 

à petição de Id 23073728, cálculo do débito, de Id 30064055. Determino ao 

banco exequente que proceda à tentativa de satisfação do crédito através 

de outras buscas de bens possíveis existentes no ordenamento jurídico. 

Após o retorno dos prazos processuais, retornem-me os autos em 

conclusão para análise do pedido de penhora online, constante da petição 

de Id 23073728. Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. M/Cuiabá, 17 de abril de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000307-30.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO RIBEIRO FERNANDES (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1000307-30.2020.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. Defiro o 

pedido do requerente de emenda à inicial, contido na petição de Id 

30917662, prosseguindo-se o feito como ação de cobrança dos valores 

inadimplentes de contrato de cartão de crédito firmado entre as partes, 

consubstanciados nos cartões de números 4532.xxxx xxxx.8777 e 

4532.xxxx xxxx.5904, cujas faturas encontram-se juntadas ao I D 

27786927. Ante o pedido do banco requerente, vindo na pág. 04 da 

exordial, petição de Id 27786922, bem ainda, diante das particularidades 

do caso, tendo em vista as inovações trazidas pelo Código de Processo 

Civil, que determinam a tentativa de terminar os litígios mediante 

concessões mútuas, consoante dispõe seu artigo 139, inciso V e 

destacando-se o instituto da norma fundamental prevista no art. 3º, §§ 2º 

e 3º do novo diploma processual, que determina o comprometimento do 

Estado em promover, sempre que possível, a solução consensual dos 

conflitos, designo audiência de conciliação, para o dia 01/07/2020 às 

14:30 horas, para tentativa de composição nos presentes autos. 

Determino ao banco requerente, que verifique atentamente as 

particularidades do caso e compareça a esta audiência devidamente 

munido de proposta para solução amigável. Cite-se o requerido, pelo 

correio, para, querendo, contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da audiência de conciliação, conforme determina o art. 335, 

inciso I do Código de Processo Civil, consignando no mandado as 

advertências dos arts. 341 e 344, ambos do Código de Processo Civil. E 

para tanto, intimem-se as partes. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. M/Cuiabá, 16 de abril de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1035330-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SANTANA DE BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - MT235738-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1035330-71.2019.8.11.0041 Sentença Vistos etc. José Santana de 

Barros, devidamente qualificado e representado, ajuizou a presente Ação 

Revisional de Contrato c/c Consignação em Pagamento e Danos Morais em 

desfavor de Banco Losango S/A – Banco Múltiplo, igualmente qualificado e 

representado, com as alegações e fundamentos que seguem. Afirmou o 

requerente que firmou com o requerido três contratos de empréstimo, em 
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09/10/2018, 07/11/2018 e 02/01/2019, os dois primeiros a serem pagos em 

12 (doze) parcelas mensais e o terceiro em 15 parcelas mensais. Que há 

incidência indevida nos contratos firmados entre as partes de juros que 

variam de 11,79% ao mês a 13,54% ao mês. Por seus recálculos, deve a 

quantia de R$ 908,85, referente aos contratos em aberto, pretendendo 

assim a consignação deste em juízo. Assim, requereu em sede de 

antecipação de tutela a autorização para consignação em juízo da parcela 

no valor que entende devido de R$ 908,85 para quitação de seu débito, a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, a inversão do ônus da prova 

e a citação do requerido. No mérito, pleiteou a nulidade das cláusulas 

contratuais abusivas de juros acima de 12% ao ano, limitando-os, 

pleiteando a repetição do indébito, a condenação do requerido ao 

pagamento de indenização por danos morais, das custas judiciais e 

honorários advocatícios. Pugnando pelos meios regulares de prova, deu à 

causa o valor de R$ 23.226,47 (vinte e três mil, duzentos e vinte e seis 

reais e quarenta e sete centavos). Com a inicial vieram os documentos 

necessários. Em decisão inicial de ID 22590069 foram concedidos ao 

requerente os benefícios da justiça gratuita, a inversão do ônus da prova, 

deferido a tutela antecipada para consignação em juízo pelo requerido do 

valor que entende devido de R$ 908,85 e determinada a citação do 

requerido. Juntou o comprovante de depósito em juízo junto ao ID 

22924044. Regularmente citado (ID 24860342), o Banco requerido 

apresentou contestação e documentos junto aos ID’s 25062702 a 

25062715, tempestivamente (certidão de ID 25591592), em sede de 

preliminar impugnou a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao 

requerente, pleiteando ainda a revogação da liminar por ausência de 

depósito em juízo, bem como da ausência de pedido específico. Requereu 

assim a extinção da ação sem julgamento de mérito. No mérito, argumentou 

acerca da legalidade dos encargos contratados, devendo permanecer o 

contrato entre as partes, não cabendo a limitação dos juros 

remuneratórios, nem mesmo a sua condenação em danos morais. Pleiteou 

ao final a improcedência total da ação e a condenação do requerente nas 

custas e verbas de sucumbência. Intimado, o requerente apresentou 

impugnação à contestação junto ao ID 28332078, contrapondo aos 

argumentos do requerido e ratificando seus pedidos iniciais. Intimadas as 

partes a especificarem as provas que ainda pretendessem produzir, 

ambos pleitearam o julgamento antecipado da lide. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. Trata-se de ação revisional 

de contrato com nulidade de cláusula abusiva com concessão de tutela, 

promovida por José Santana de Barros em face de Banco Losango S/A – 

Banco Múltiplo, na qual o requerente pleiteou a revisão dos contratos de 

empréstimo que realizou com o requerido contrato de financiamento 

realizado com o requerido, alegando cobrança abusiva de juros 

remuneratórios. Incide à hipótese vertente a regra inserta no inciso I do 

artigo 355, do Código de Processo Civil, o que impõe o julgamento 

antecipado da lide, por cuidar de matéria exclusivamente de direito. Antes 

de adentrar ao mérito, passo ao exame das preliminares arguidas. Das 

preliminares - Da impugnação ao deferimento da justiça gratuita Insurge-se 

o requerido, em sede de preliminar, contra decisão que deferiu os 

benefícios da justiça gratuita ao requerente. Sem razão o requerido. Tal 

fato não tem o alcance pretendido pelo requerido, qual seja, a revogação 

da decisão, pois o autor preenche os requisitos para a concessão do 

benefício, conforme fundamentação da decisão concessiva. Rejeito, pois, 

a preliminar. - Da ausência de depósito e de pedidos específicos Ambas 

as preliminares não merecem prosperar, visto que há o regular depósito 

nos autos que pleiteou o requerente inicialmente, bem como os pedidos 

específicos em sua petição inicial. Afasto as preliminares. Passo agora à 

análise do mérito da presente ação. Da declaração genérica de cláusulas 

abusivas nos contratos firmados entre as partes O art. 141 do Código de 

Processo Civil reproduz o brocardo do direito romano sententia debet esse 

libello conformis. Assim, o mister do julgador restringe-se à tutela 

reclamada pelo particular, permitindo-se-lhe de conhecer pedidos 

genéricos somente nos casos do art. 324 da mesma Carta, o que não é o 

caso dos autos. Logo, tendo em vista que era possível à parte requerida 

determinar as cláusulas que entende abusivas (fazendo-o através da 

leitura do contrato), somando-se ao teor do enunciado n. 381 do Superior 

Tribunal de Justiça[1], vão indeferidos os pedidos genéricos. Da aplicação 

do Código de Defesa do Consumidor Conforme decisão de ID 22590069, 

tenho como incidente o Código de Defesa do Consumidor aos contratos 

bancários, invertendo o ônus probatório ante a patente vulnerabilidade 

técnica e jurídica do requerente. Do mérito Inicialmente, destaco que a 

revisão contratual é um direito que assiste à parte requerente, diante da 

pretensão de rever as cláusulas contratuais que entende serem abusivas, 

e que por essa razão a fizeram pagar mais do que supostamente devia. 

Dos juros remuneratórios No tocante aos juros remuneratórios, é cediço 

que mesmo depois do pronunciamento do egrégio Supremo Tribunal 

Federal, expresso na antiga ADIn nº 4-7/DF, podiam ser pactuados pelas 

partes interessadas, podendo ultrapassar os 12% ao ano, já que a 

regulamentação da norma constitucional (art. 192, § 3º, da CF) nunca foi 

feita. Competentes, por isso, dentro das regras infraconstitucionais, o 

Banco Central e o Conselho Monetário Nacional para dizer das taxas. A 

abusividade dos juros remuneratórios, contratados com as instituições 

financeiras que compreendem o Sistema Financeiro Nacional, deve ser 

observada, levando-se em consideração a taxa média de mercado 

estabelecida pelo Banco Central, bem como as regras do Código de 

Defesa do Consumidor (Súmula n. 297 do STJ), no sentido de não se 

permitir a vantagem excessiva dos bancos em desfavor dos 

consumidores (artigos 39, inciso V, e 51, inciso IV). Uma vez constatado 

excesso na taxa praticada, cabível a revisão judicial. Esta tem sido a 

posição do e. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a taxa de 

juros remuneratórios somente se caracteriza como abusiva, quando 

discrepante da média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, à 

época da contratação. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO 

REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO AFASTADA. 

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. TAXA MÉDIA DE MERCADO. CABIMENTO. 

SÚMULA N. 294 DO STJ. NÃO-CUMULAÇÃO COM JUROS 

REMUNERATÓRIOS, CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS MORATÓRIOS E 

MULTA MORATÓRIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 1. A alteração da 

taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da 

demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do 

mercado. (sublinhei) 2. É lícita a cobrança de comissão de permanência 

após o vencimento da dívida, devendo ser observada a taxa média dos 

juros de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa de 

juros contratada para o período da normalidade (Súmula n. 294 do STJ). 3. 

Satisfeita a pretensão da parte recorrente, desaparece o interesse de 

agir. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 

960.880 - RS (2007/0138353-5 - RELATOR MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, julgado em 03.12.2009). No caso dos autos, os juros 

remuneratórios incidentes sobre os contratos firmados pelas partes estão 

estipulados em 11,79% ao mês (contrato de n. P.196.713498-3) e em 

13,54% ao mês (nos dois contratos de n. P.196.823673-2 e 

P.197.045597-1), consoante se extrai dos contratos trazidos por ambas 

as partes, razão pela qual imperiosa a limitação pretendida no caso em 

tela, pois flagrante a onerosidade e abusividade na pactuação desse 

encargo. Assim, conforme consultas junto ao sistema Bacen, inclusive 

colacionadas na petição inicial, limito os juros remuneratórios dos 

contratos de empréstimo pessoal retro citados em 7,03% ao mês (contrato 

de n. P.196.713498-3), em 6,91% ao mês (no contrato de n. 

P.196.823673-2), e em 6,64% ao mês (no contrato de n. P.197.045597-1). 

Da repetição de indébito Conforme já dito, os bancos, como prestadores 

de serviços possuem responsabilidade profissional e são regidos pelas 

regras do Código de Defesa do Consumidor que consagram a objetividade 

relativa, ou seja, sem culpa. Se os sistemas eletrônicos são 

disponibilizados pelo banco aos seus clientes, inclusive pelo fato de que 

tal via lhe proporciona enorme redução de custos e por consequência um 

aumento em seus lucros, é dever daquele impedir que estes, que possuem 

boa-fé, sejam lesados. Portanto, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, 

não se tem dúvidas quanto à responsabilidade objetiva do banco réu em 

reparar os prejuízos sofridos pelo requerente. Nesse sentido o TJDF: 

“DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. VÍCIO DO SERVIÇO. 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42 DO CDC. NEGADO PROVIMENTO AO 

RECURSO. SENTENÇA MANTIDA. A autora foi cobrada indevidamente, em 

razão de várias transações não autorizadas por ela e que haviam sido 

lançadas na fatura de seu cartão de crédito. O d. Juízo de Primeiro Grau 

julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar o réu ao 

pagamento da quantia de R$ 4.583,32 (quatro mil quinhentos e oitenta e 

três reais e trinta e dois centavos), a título de repetição do indébito. O 

recorrente, em sede recursal, alega que não houve defeito na prestação 

do serviço, sendo incabível a restituição em dobro. Por fim, defende que 

os juros de mora nas condenações por danos morais são devidos a partir 

da sua fixação. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do 

sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor 

(Lei 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de 

proteção do consumidor (art. 5º, XXXII, da Constituição Federal). A teoria 
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do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do 

Código de Defesa do Consumidor, a qual harmoniza-se com o sistema de 

produção e consumo em massa, protegendo a parte mais frágil da relação 

jurídica, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa da 

consumidora. Nos termos do artigo 14, §3º, do Código de Defesa do 

Consumidor, o ônus da prova, em caso de causa excludente de ilicitude, é 

do fornecedor, o qual não demonstrou haver qualquer causa excludente 

da responsabilização, as quais romperiam com o nexo de causalidade 

entre sua conduta e o dano experimentado pelo consumidor. O art. 42, § 

único, do Código de Defesa do Consumidor dispõe: "o consumidor cobrado 

em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao 

dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros 

legais, salvo hipótese de engano justificável." Cumpre destacar que não 

há se falar em necessidade de prova da má-fé nas relações de consumo, 

porquanto basta a falha na prestação do serviço, consubstanciada na 

cobrança indevida (ato ilícito) do fornecedor a ensejar a reparação. 

Quanto à impugnação relativa aos juros de mora referentes à reparação 

por danos morais, essa não merece prosperar haja vista a inexistência de 

condenação em danos morais. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao 

recurso e mantenho a r. sentença recorrida. Vencida a parte recorrente, 

deverá arcar com custas processuais, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099, de 

26 de setembro de 1995. Sem honorários advocatícios, haja vista a 

ausência de contrarrazões. Acórdão lavrado conforme o art. 46 da Lei nº 

9.099, de 26 de setembro de 1995.” (Acórdão n. 574198, 

20110111794792ACJ, Relator HECTOR VALVERDE SANTANA, 3ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgado em 

20/03/2012, DJ 23/03/2012 p. 266) “AGRAVO REGIMENTAL EM 

APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR - DÉBITO 

INDEVIDO DE PARCELAS EM CONTA BANCÁRIA - REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO - VIABILIDADE - PAGAMENTO EM DOBRO - CABIMENTO. 1. 

Reputando-se as razões do apelo improcedentes e encontrando-se estas 

em confronto com jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça e do 

Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o disposto no art. 557 do Código de 

Processo Civil, negando-se provimento de plano ao recurso. 2. Em face da 

ausência de amparo legal e contratual capaz de justificar o desconto de 

valores na conta na conta-corrente do consumidor, mostra-se devida a 

devolução em dobro, consoante inteligência do parágrafo único do artigo 

42 do Código de Defesa do Consumidor. 3. Agravo regimental conhecido e 

não provido.” (Acórdão n. 584937, 20110110133405APC, Relator J.J. 

COSTA CARVALHO, 2ª Turma Cível, julgado em 02/05/2012, DJ 

10/05/2012 p. 141) Com isso, pode-se concluir que a falta do cumprimento 

desta obrigação fere o princípio da boa-fé e o da justiça contratual que 

devem prevalecer nos contratos de relação de consumo. Com a revisão 

do encargo abusivo cobrado no período de normalidade dos contratos 

(juros remuneratórios), cabe a devolução dos valores cobrados e pagos 

pelo requerente, valores estes a serem apurados e a ser devidamente 

corrigidos, na forma dobrada, compensando-se a quantia final com seu 

débito, se houver. Dos danos morais No que tange à alegação do 

requerente em ter sido lesado em virtude de cobranças que considera 

abusivas, totalmente descabida, uma vez que para a caracterização do 

dano moral deve-se levar em conta a violação dos direitos da 

personalidade e, na medida em que os direitos da personalidade estão 

sustentados na dignidade da pessoa humana, então o dano moral viola a 

própria dignidade humana. Não constatei, a partir da narração dos fatos 

constante da exordial, qualquer mácula à reputação do requerente, ou à 

sua segurança e tranquilidade, pois o fato de o requerente ter tido 

dissabores, por ainda não se atentar ao dia do crédito de seus proventos, 

não se caracteriza dano moral algum, posto que, o dano moral é mais do 

que isso, a prova do dano moral é a prova da violação do dano a 

personalidade (dor, vexame, humilhação...), quando causa um distúrbio 

anormal na vida do indivíduo, o que não ocorreu, no presente caso. 

Observo que dos elementos trazidos pela parte requerente aos presentes 

autos, não restou configurado o dano moral, portanto, não merece guarida 

o seu pedido em ser compensada em indenização a título de dano moral, 

por falta de elementos configuradores do dano capaz de ensejar o 

surgimento de um dever de indenização. DISPOSITIVO Em face do exposto 

e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a presente ação que José Santana de Barros move em face 

de Banco Losango S/A – Banco Múltiplo, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC, e, de consequência, determino a revisão dos contratos de 

empréstimo, nos seguintes termos: 1. Limito os juros remuneratórios dos 

contratos de empréstimo pessoal em 7,03% ao mês (contrato de n. 

P.196.713498-3), em 6,91% ao mês (no contrato de n. P.196.823673-2), e 

em 6,64% ao mês (no contrato de n. P.197.045597-1); 2. Determino a 

restituição, na forma dobrada, do valor a ser apurado pelo pagamento 

efetuado a maior pelo requerente, diante da cobrança abusiva de juros 

remuneratórios no período da normalidade contratual, acrescidos de 

correção monetária pelo INPC desde a data da ocorrência de cada 

respectivo desconto, e juros moratórios de 1% ao mês, contados a partir 

da citação, deve-se ainda proceder à compensação se houver débito do 

requerente dos referidos contratos. 3. Julgo improcedente o pedido de 

danos morais do requerente, por não estarem configurados na presente 

ação. Traga o Banco requerido, em 05 (cinco) dias, os dados corretos do 

autorizado ao levantamento, seu nome, CPF/CNPJ, banco, agência e conta 

corrente, consoante determina o artigo 10, §5º da Resolução n. 

15/2012/TP. Após, expeça-se o competente alvará para levantamento da 

quantia depositada nestes autos em favor do Banco requerido, de acordo 

com os dados bancários a serem indicados pelo mesmo, para o devido 

abatimento do saldo devedor do requerente. A liquidação de sentença 

deverá obedecer aos parâmetros desta decisão. Posto que o requerente 

decaiu em parte mínima de seus pedidos, condeno o requerido ao 

pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte 

contrária, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da 

causa, de acordo com a regra traçada no §2º do art. 85 e parágrafo único 

do artigo 86, ambos do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. A/Cuiabá, 16 de abri de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario [1] “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de 

ofício, da abusividade das cláusulas.”

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006530-96.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO RICARDO PAELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1006530-96.2020.8.11.0041. Vistos etc. I - Administradora de 

Consorcio Nacional Honda Ltda propôs Ação de Busca e Apreensão, em 

face de Paulo Ricardo Paelo, no entanto, requereu ao Id 29472245, 

desistência do feito. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem 

resolução de mérito, com fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de 

Processo Civil. Deixo de oficiar ao DETRAN, tendo em vista não haver 

nenhum ofício expedido por este juízo determinando a inclusão de 

restrição judicial àqueles órgãos (DETRAN). No tocante ao pedido de baixa 

do gravame do veículo junto ao Id 29472245, por se tratar de averbação 

não determinada por este juízo, mas decorrente da própria alienação 

fiduciária, cabe ao banco liberar o veículo da restrição administrativa. 

Deixo de oficiar à Central de Mandados para devolução de mandado, uma 

vez que não houve expedição de mandado de busca, apreensão e citação 

nestes autos. II - Custas iniciais de distribuição, estas se houver, deverão 

ser arcadas pelo requerente. III - Defiro o pedido de Id 29472245, 

remetam-se os autos ao Funajuris, para verificação da existência de 

custas remanescentes de recolhimento pela parte autora. Após, intime-se 

a parte autora para promover o devido recolhimento, no prazo de 05 

(cinco) dias. Decorrido o prazo recursal e promovido o recolhimento, 

proceda-se a baixa na distribuição e arquivamento dos autos, com as 

cautelas de estilo. Caso não promova a parte autora o recolhimento 

devido, anote-se o débito no distribuidor e proceda-se ao arquivamento 

dos autos. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. Le/Cuiabá, 16 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1042196-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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WIVIANE DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1042196-95.2019.8.11.0041. Vistos etc. Wiviane da Silva 

Pereira ingressou com Ação Revisional de Encargos Financeiros em 

Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito, Indenização por Dano 

Moral com Pedido de Liminar em face de Banco BMG S/A. Afirmou a 

requerente que é funcionária pública estadual e em 2009 realizou junto ao 

requerido um empréstimo consignado, imaginando ter vindo um cartão de 

crédito como benefício adicional para compras parceladas, e que seria 

lançado no próximo mês o valor total da fatura. Entretanto, que o requerido 

levou a descontar o mínimo da fatura e o restante entrando no crédito 

rotativo. Aduziu que não contratou cartão de crédito e sim empréstimo 

consignado em folha de pagamento. Assim, requereu a concessão de 

tutela antecipada para determinar a suspensão dos descontos na folha de 

pagamento da requerente, no tocante ao cartão de crédito, que não seja 

negativado seu nome, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a 

inversão do ônus da prova. Defendeu a relação de consumo, a 

onerosidade excessiva do contrato, o ressarcimento pelos danos morais 

sofridos, ao final, pleiteou a procedência total da ação, condenando o 

requerido ao pagamento de danos morais, repetição do indébito e ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 

Protestando por todos os meios de provas admitidos, deu à causa o valor 

de R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais). A inicial veio instruída com 

documentos. Pela decisão contida no Id 24327548 o juízo deferiu os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, a inversão do ônus da prova, 

indeferiu o pedido de tutela antecipada e determinou a citação do 

requerido. Regularmente citado, o banco requerido apresentou defesa, Id 

25124095. Em sua defesa, impugnou o valor dado à causa, limitando o 

valor de alçada ao valor cobrado pela parte autora e não sobre a 

pretensão indenizatória que defende ser exacerbada. Adentrando ao 

mérito, argumentou que a modalidade de contratação foi amplamente 

explicada, tratando-se de desconto de saque no cartão de crédito, 

defendendo o exercício regular do direito, a ausência de cobrança 

indevida, defendeu a obrigatoriedade do cumprimento dos contratos 

legalmente firmados, o exercício regular do direito, a inexistência de dano 

moral, a validade do contrato de cartão de crédito celebrado, pleiteando ao 

final pela improcedência total da ação. Devidamente intimada a requerente 

para manifestar-se acerca da contestação, compareceu na petição 

contida no Id 25339703, apresentando impugnação. Na petição de Id 

30944584 apresentou o banco cópia do Termo de Adesão firmado entre 

as partes, que deu origem ao cartão de crédito de nº 

5313.0413.8284.5027, defendendo que a autora utilizou o cartão de 

crédito, estando ciente de que se tratava de cartão de crédito. Acostou os 

documentos de Id 30944586, Id 30944587, Id 309448588 dentre eles cópia 

das faturas do cartão. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos 

Morais com Pedido de Tutela Antecipada movida por Wiviane da Silva 

Pereira em face de Banco BMG S/A. Pretende a requerente com a 

presente ação declarar a nulidade do contrato firmado com o banco 

requerido, uma vez que acreditava ser de empréstimo consignado, tendo 

ao final ressarcimento pelos danos morais que alega ter sofrido. Incide à 

hipótese vertente a regra inserta no inciso I do artigo 355, do Código de 

Processo Civil, o que impõe o julgamento antecipado da lide, por cuidar de 

matéria exclusivamente de direito. Pela decisão contida no Id 24327548 o 

juízo deferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita, a inversão do 

ônus da prova, indeferiu o pedido de tutela antecipada e determinou a 

citação do requerido. Regularmente citado, o banco requerido apresentou 

defesa, Id 25124095. Em sua defesa, impugnou o valor dado à causa, 

limitando o valor de alçada ao valor cobrado pela parte autora e não sobre 

a pretensão indenizatória que defende ser exacerbada. - Da impugnação 

ao valor dado à causa O requerido impugna o valor atribuído à causa, 

argumentando valor elevado, aduzindo que deve ser limitado ao valor de 

alçada ao valor cobrado pela parte autora e não sobre a pretensão 

indenizatória que defende ser exacerbada. Não merece acolhimento a 

irresignação, pois não se trata de ação de cobrança de valores 

inadimplidos, mas de ação que objetiva o ressarcimento por danos morais 

supostamente sofridos. Assim, o valor apontado na exordial expressa o 

conteúdo econômico que entende a parte autora justo para a lide, 

consubstanciado pela quantia pleiteada pelo demandante. Ademais, 

entendo que deveria o banco apresentar sua irresignação via incidente. 

Assim, rejeito a impugnação ao valor da causa apresentada pelo banco 

em sua defesa. Passo à análise do mérito da presente ação. - Da 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor Conforme já determinado 

pelo Juízo em decisão proferida no Id 24327548, tenho como incidente o 

Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários. E de 

consequência, a inversão do ônus da prova. Da declaração genérica de 

cláusulas abusivas nos contratos firmados entre as partes O art. 141 do 

Código de Processo Civil reproduz o brocardo do direito romano sententia 

debet esse libello conformis. Assim, o mister do julgador restringe-se à 

tutela reclamada pelo particular, permitindo-se-lhe de conhecer pedidos 

genéricos somente nos casos do art. 324 da mesma Carta, o que não é o 

caso dos autos. Logo, tendo em vista que era possível à parte autora 

determinar as cláusulas que entende abusivas (fazendo-o através da 

leitura do contrato), somando-se ao teor do enunciado n. 381 do Superior 

Tribunal de Justiça[1], vão indeferidos os pedidos genéricos. DO MÉRITO 

Inicialmente, verifico que as partes celebraram Termo de Adesão para 

utilização de cartão de crédito com autorização para desconto em folha de 

pagamento, cópia constante do Id 30944584, de nº 5313.0413.8284.5027, 

faturas constantes dos Id 30944586, Id 30944587, Id 309448588. 

Entretanto, destaco que trata-se a hipótese em estudo de contrato de 

empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito, no qual o 

pagamento é realizado por desconto mensal direto na folha de pagamento 

do consumidor, do valor mínimo indicado na fatura do cartão. Em que pese 

a previsão legal da possibilidade de desconto em folha de pagamento de 

valores destinados ao pagamento de cartão de crédito (Lei n.º 

13.172/2015), mediante utilização da reserva de margem consignável, no 

presente caso, verifica-se que o autor não teve informações suficientes 

sobre a sistemática de funcionamento do contrato firmado. Constitui direito 

básico do consumidor, nos termos dos incisos III e V do art. 6º do CDC, “a 

informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, 

com especificação correta de quantidade, características, composição, 

qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que 

apresentem” e “a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam 

prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos 

supervenientes que as tornem excessivamente onerosas”. Da mesma 

forma, o art. 52 do código consumerista determina que o fornecedor 

deverá informar o número e a periodicidade das prestações, bem como a 

soma total a pagar, os casos de serviços que envolvam crédito ou 

financiamento, confira-se: Art. 52. No fornecimento de produtos ou 

serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento 

ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo 

prévia e adequadamente sobre: I - preço do produto ou serviço em moeda 

corrente nacional; II - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual 

de juros; III - acréscimos legalmente previstos; IV - número e periodicidade 

das prestações; V - soma total a pagar, com e sem financiamento. § 1° As 

multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu 

termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação. 

§ 2º É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total 

ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais 

acréscimos. Da narrativa e provas acostadas aos autos, tenho que foi 

possível à parte autora quando da contratação e durante o transcurso do 

tempo na utilização do cartão de crédito, vislumbrar de forma clara, que 

tratava-se de cartão de crédito. Desta forma, merece improcedência o 

pedido da autora de conversão da modalidade do contrato de cartão de 

crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de 

pagamento, para servidor público. No tocante ao pedido de revisão do 

contrato, passo a verificar a cláusula que trata dos juros remuneratórios. 

Dos juros remuneratórios É cediço que o pagamento do cartão de crédito 

pode ser feito integralmente na data do vencimento da fatura, ou 

parceladamente quando a administradora do cartão estipula um valor 

mínimo a ser pago no prazo limite e, quanto ao saldo remanescente, o 
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usuário poderá, a cada vencimento, adiar a parte excedente do mínimo, 

porém, no pagamento do saldo incidirão juros conforme já pacificado no 

Superior Tribunal de Justiça, que até editou a Súmula 282 sobre a matéria, 

afirmando que as empresas administradoras de cartão de crédito são 

equiparadas a instituições financeiras e a elas se aplicam o mesmo 

regramento quanto aos juros. “As empresas administradoras de cartão de 

crédito são instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios 

por elas cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura.” Com esse 

entendimento, é certo que as instituições financeiras são autorizadas a 

cobrarem juros remuneratórios acima de 12% ao ano, visto que inaplicável 

a Lei de Usura (Decreto 22.626/33) a estas instituições, porém, a 

cobrança deste encargo não poderá ser abusiva, fora dos padrões de 

mercado. O Supremo Tribunal Federal, manifestado por meio da Súmula 

596, que tal limitação não se aplica às instituições financeiras e, no mesmo 

sentido entende o Superior Tribunal de Justiça. Em exame aos documentos 

acostados pelo banco, verifica-se expressa previsão de encargos, 

consoante cópia da fatura, acostada no Id 25536025, que incidiram na 

média de 3,45% ao mês. De outro modo, cumpre salientar o fato de que o 

Banco Central não possui tabela referente a cartão de crédito, razão pela 

qual deve ser utilizada como paradigma a taxa média de crédito pessoal, 

tendo em vista ser a operação menos onerosa à parte devedora. O 

contrato ora em discussão de cartão de crédito firmado entre o autor e o 

banco requerido, Termo de Adesão para utilização de cartão de crédito 

com autorização para desconto em folha de pagamento, cópia constante 

do Id 30944584, de nº 5313.0413.8284.5027, faturas constantes dos Id 

30944586, Id 30944587, Id 309448588. Consoante se verifica das faturas 

acostadas pelo banco requerido, que demonstrou-se a incidência da 

seguinte taxa de juros: média de 4,70% ao mês. Tenho que o valor 

incidente não é superior à média praticada no mercado. Ressalto que, a 

taxa média é utilizada como parâmetro e não como regra de limite, sendo 

que, os juros incidentes no contrato firmado entre as partes, de cartão de 

crédito, não destoam da média praticada pelo mercado, não 

caracterizando a abusividade. Conclui-se que os juros praticados pelo 

Banco requerido no contrato de cartão de crédito estão dentro da taxa 

média apurada pelo Banco Central referente a modalidade contratada 

devendo por isso ser mantida. Assim, mantenho os juros remuneratórios 

do contrato firmado entre as partes, referente ao cartão de crédito de 

titularidade da autora, de nº 5313.0413.8284.5027, faturas constantes dos 

Id 30944586, Id 30944587, Id 309448588, em 4,70% ao mês, portanto, 

dentro dos parâmetros adotados pelo BACEN, para os meses discutidos 

nesta ação, do período compreendido entre março/2010 até os dias atuais. 

Da repetição de indébito Diante das abusividades encontradas no contrato 

de cartão de crédito de n. 5313.0413.8284.5027, faturas constantes dos 

Id 30944586, Id 30944587, Id 309448588, a repetição é cabível, na forma 

simples, ainda que não haja prova, nos autos, de que os pagamentos a 

maior tenham sido feitos por erro. Com efeito, caracterizando-se o 

pagamento indevido como uma das formas de enriquecimento sem causa, 

é cabível a devolução dos valores pagos a maior, como meio de 

reequilibrar a situação patrimonial das partes, injustamente alterada pela 

abusividade do contrato. Repiso, entretanto, que a repetição dar-se-á na 

forma simples. O STF já sumulou a matéria, quando da edição do verbete 

159, que assenta: “cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às 

sanções do art. 1531, do Código Civil”. No caso em tela, tenho que não se 

pode imputar má-fé à cobrança realizada pela parte adversária, porquanto 

a incidência dos encargos fulcrou-se em dispositivos contratuais, 

envolvendo, por conseguinte, tema controvertido. Registro que a repetição 

do indébito é consequência lógica da redefinição do débito operada a 

partir da revisão do contrato. Assim, no caso, deve ser deferido. Isso 

porque limitados os juros e afastados os encargos abusivos, na prática, 

haverá repetição do indébito, caso cabalmente demonstrado o pagamento 

a maior. Assim entende a jurisprudência: “REVISIONAL. CONTRATOS DE 

ABERTURA DE CRÉDITO. DESCONTO DE DUPLICATAS. PRELIMINAR. 

LIMITES DA REVISÃO. A RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO DE 

ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE (CHEQUE ESPECIAL) NÃO 

IMPORTA EM NOVAÇÃO, HAJA VISTA A UNICIDADE E A CONTINUIDADE 

DA RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE AS PARTES, POSSIBILITANDO A 

REVISÃO JUDICIAL DE TODA A RELAÇÃO CONTRATUAL. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CLÁUSULAS A 

LIMITAR OS JUROS PRATICADOS DE FORMA ELEVADA, COM 

FUNDAMENTO NO CDC. CAPITALIZAÇÃO. E AFASTADA A 

CAPITALIZAÇÃO MENSAL, UMA VEZ AUSENTE AUTORIZAÇÃO LEGAL, 

SENDO PERMITIDA NA FORMA ANUAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. É 

ILEGAL QUANDO ESTIPULADA EM ÍNDICE ABERTO, SUJEITO AO 

EXCLUSIVO ARBÍTRIO DE UMA DAS PARTES, FORTE O DISPOSTO NO 

ART. 115, DO CÓDIGO CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. O PARAGRAFO 

ÚNICO DO ART. 42 DO CDC NÃO EXIGE A PROVA DO PAGAMENTO COM 

ERRO, BASTANDO A COBRANÇA DE QUANTIA INDEVIDA PARA 

POSSIBILITAR A DEVOLUÇÃO DO EXCESSO, QUE DEVERÁ SER IGUAL 

AO PAGO A MAIOR E NÃO EM DOBRO, UMA VEZ AUSENTE A MA-FÉ DO 

BANCO. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 70006947238, DÉCIMA SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: PAULO AUGUSTO 

MONTE LOPES, JULGADO EM 24/09/2003). Compulsando os autos 

observo que as faturas questionadas pela requerente, teve valores 

descontados de seu contracheque, na verdade não foram pagas 

integralmente, mas tão somente, o pagamento mínimo foi realizado. Assim, 

não restou configurada a cobrança indevida. Eventualmente, 

comprovados pagamentos a maior e indevidos, mostra-se possível à 

repetição do que foi pago, mas não em dobro e sim na forma simples. 

Antes, todavia, deve haver a compensação, nos termos do art. 369 do 

Código Civil. Dos danos morais No tocante ao pedido da autora para 

ressarcimento dos danos morais sofridos, tenho que não merece 

acolhimento. No que tange à pretensão da requerente em ser ressarcido 

por perdas e danos, totalmente descabida, uma vez que para a 

caracterização do dano moral deve-se levar em conta a violação dos 

direitos da personalidade e, na medida em que os direitos da 

personalidade estão sustentados na dignidade da pessoa humana, então 

o dano moral viola a própria dignidade humana. Não constatei, a partir da 

narração dos fatos constante da exordial, qualquer mácula à reputação da 

requerente, ou à sua segurança e tranquilidade, pois o fato de a 

requerente ter tido dissabores, não se caracteriza dano moral algum, 

posto que, o dano moral é mais do que isso, a prova do dano moral é a 

prova da violação do dano a personalidade (dor, vexame, humilhação...), 

quando causa um distúrbio anormal na vida do indivíduo, o que não 

ocorreu, no presente caso. Observo que dos elementos trazidos pela 

parte requerente aos presentes autos, não restou configurado o dano 

moral, portanto, não merece guarida o seu pedido em ser compensada em 

indenização a título de dano moral, por falta de elementos configuradores 

do dano capaz de ensejar o surgimento de um dever de indenização. 

Também, não ficou comprovado qualquer dano material à requerente, 

como narra em sua exordial, nem mesmo no decorrer do processo. Neste 

sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS. ÔNUS 

DA PROVA. JUSTIÇA GRATUITA. CUSTAS E HONORÁRIOS. 

EXIGIBILIDADE SUSPENSA. 1. O ônus da prova cabe ao autor quanto aos 

fatos que embasam a sua pretensão (CPC, art. 333, I). A ausência de 

comprovação acerca dos alegados prejuízos financeiros implica no 

indeferimento do pedido de indenização por danos materiais. 2. Ainda que 

a parte venha a litigar sob o pálio da gratuidade de justiça, impõe-se a 

condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, cuja 

exigibilidade fica suspensa enquanto o beneficiário não apresentar 

condições de suportar os honorários sem prejuízo do seu sustento ou da 

família, o que ocorre pelo prazo de cinco anos (Lei 1.060/50, art. 12). 3. 

Apelação conhecida e improvida. (Acórdão n. 601871, 

20060110625609APC, Relator GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3ª Turma 

Cível, julgado em 05/07/2012, DJ 11/07/2012 p. 92) DISPOSITIVO Em face 

do exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a presente ação que Wiviane da Silva Pereira em face de 

Banco BMG S/A, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Assim, no que tange 

ao cartão de crédito de nº 5313.0413.8284.5027, rejeito o pedido de 

conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a 

modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, para 

servidor público, uma vez que a autora tinha ciência de que tratava-se de 

cartão de crédito, tanto que realizou diversas compras com o cartão, 

conforme se afere das faturas acostadas aos autos, faturas constantes 

dos Id 30944586, Id 30944587 e Id 309448588. No tocante ao pedido de 

revisão: Mantenho os juros remuneratórios do contrato firmado entre as 

partes, referente ao cartão de crédito de titularidade da autora, no 

percentual de 4,70% ao mês, portanto, dentro dos parâmetros adotados 

pelo BACEN, para os meses discutidos nesta ação, do período 

compreendido entre março/2010, até os dias atuais. Assim, fixo o referido 

percentual de juros remuneratórios do contrato, em 4,70% ao mês. Após a 

revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor da 

requerente, deve-se em primeiro proceder à compensação e 

posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, tudo isso com 

juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e 
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correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio. A liquidação 

de sentença deverá obedecer aos parâmetros desta decisão. Julgo 

improcedente o pedido de ressarcimento por danos morais. Considerando 

a sucumbência recíproca das partes, fixo os honorários advocatícios em 

20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, para cada um dos 

patronos, na forma da previsão contida no artigo 85 do CPC. Todavia, em 

relação à requerente a obrigação que fica suspensa, em decorrência dos 

benefícios da assistência judiciária que lhe foram concedidos na decisão 

de Id 22591937. Custas processuais, “pro rata”. Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. M/Cuiabá, 16 de abril de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário [1] “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de 

ofício, da abusividade das cláusulas.”

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029519-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARQUES RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1029519-67.2018.8.11.0041. Vistos etc. Omni S/A Crédito, 

Financiamento e Investimento propôs Ação de Busca e Apreensão, em 

face de Antonio Marques Rodrigues, no entanto, requereu ao Id 30483591, 

desistência do feito. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem 

resolução de mérito, com fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de 

Processo Civil. Deixo de oficiar ao DETRAN, tendo em vista não haver 

nenhum ofício expedido por este juízo determinando a inclusão de 

restrição judicial àquele órgão (DETRAN). No tocante ao pedido de baixa 

do gravame do veículo de Id 30483591, por se tratar de averbação não 

determinada por este juízo, mas decorrente da própria alienação fiduciária, 

cabe ao banco liberar o veículo da restrição administrativa. Indefiro o 

pedido de isenção de custas finais de Id 30483591, tendo em vista que 

não houve o deferimento de assistência judiciária gratuita ao requerente. 

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pela parte 

autora. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 16 de 

abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006078-86.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1006078-86.2020.8.11.0041. Vistos etc. Banco Bradesco 

Financiamentos S/A propôs Ação de Busca e Apreensão, em face de 

Marcelo dos Santos, no entanto, requereu ao Id 30220215, desistência do 

feito. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, 

com fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil. Deixo 

de oficiar ao DETRAN e aos demais órgãos de proteção ao crédito, tendo 

em vista não haver nenhum ofício expedido por este juízo determinando o 

apontamento da referida ação em seu cadastro (SERASA) nem a inclusão 

de restrição judicial àquele órgão (DETRAN). No tocante ao pedido de 

baixa do gravame do veículo de Id 30220215, por se tratar de averbação 

não determinada por este juízo, mas decorrente da própria alienação 

fiduciária, cabe ao banco liberar o veículo da restrição administrativa. 

Deixo de oficiar à Central de Mandados para devolução de mandado, uma 

vez que não houve expedição de mandado de busca, apreensão e citação 

nestes autos. Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas 

pela parte autora. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 16 de 

abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028714-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER VINICIUS DE LIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA ARAUJO FURTADO OAB - DF59400 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1028714-17.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: WAGNER VINICIUS DE LIMA Sentença Vistos etc. Banco J. 

Safra S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n. 

03.017.677/0001-20, com sede em São Paulo/SP, por intermédio de seus 

advogados, ingressou perante este juízo com a presente Ação de Busca 

e Apreensão com Pedido Liminar contra Wagner Vinicius de Lima, 

brasileiro, inscrito no CPF sob n. 951.509.351-15, estabelecida nesta 

Capital, expondo e requerendo o que segue. Alegou o requerente que 

firmou com o requerido um Contrato de Financiamento sob n. 145016045, 

para Aquisição de Bens Garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 

21/08/2017, tornando-se credor do requerido da quantia de R$ 50.073,60 

(cinquenta mil setenta e três reais e sessenta centavos), devendo ser 

reembolsada em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 1.043,20, 

com primeiro vencimento para 21/09/2017 e último vencimento em 

21/08/2021, possuindo como garantia a alienação fiduciária do seguinte 

bem: 01 (um) bem marca FIAT, modelo GRAND SIENA ATT 1.0 8V 4P FLEX, 

ano de fabricação/modelo 2017/2018, cor BRANCO, placa QBS-3287, 

chassi 9BD19713NJ3337877, renavam 01127320316. No entanto, o 

requerido não cumpriu com o pagamento da prestação vencida em 

21/06/2018, ensejando com isso a retomada do veículo objeto da garantia 

fiduciária. Pediu, ao final, a busca e apreensão do bem gravado, além da 

citação do requerido para os termos da ação, segundo as regras do Dec. 

Lei n. 911/69. Pugnando pelos meios regulares de prova, deu à causa o 

valor de R$ 35.713,86 (trinta e cinco mil setecentos e treze reais e oitenta 

e seis centavos). A inicial veio instruída com documentos, dentre eles o 

contrato em que se funda o pedido (ID 15080742), e também a notificação 

extrajudicial (ID 15080826) pela qual foi o requerido constituído em mora. 

Em decisão proferida junto ao ID 17441728 foi deferida liminarmente a 

apreensão do veículo objeto da garantia fiduciária, ordenando-se a citação 

do requerido para os termos da ação. O bem foi apreendido junto ao ID 

22821396 – pág. 01, e o requerido foi pessoalmente citado, certidão de ID 

22821396 – pág. 02. O requerido compareceu junto ao ID 22838080, 

apresentando contestação e documentos (certidão de tempestividade ID 

23688936), arguindo em sede de preliminar gratuidade da justiça e 

inexistência de comprovação da mora. Trouxe declaração de 

hipossuficiência. No mérito, pleiteou a reconsideração da decisão com 

eventual revogação da medida liminar constritiva, ilegalidade na cobrança 

da tarifa de cadastro e venda casada do seguro prestamista, requereu a 

purgação da mora das parcelas vencidas no valor de R$ 3.605,97 e 

inversão do ônus da prova. Ao final, pleiteou o acolhimento das 

preliminares, declarada a improcedência da ação, com a condenação do 

requerente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. O requerente apresentou Impugnação à Contestação junto 

ao ID 23958274, contrapondo aos argumentos do requerido e ratificando 

seus pedidos iniciais. Intimadas as partes para especificarem as provas 

que ainda pretendiam produzir, o requerente pleiteou o julgamento 

antecipado da lide. Vieram-me os autos conclusos para decisão. É o 

relatório. Fundamento e Decido. Cuida-se de “Ação de Busca e Apreensão 
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com Pedido Liminar”, fundada no Decreto Lei n. 911/69, ajuizada por 

Banco J Safra S/A contra Wagner Vinicius de Lima, acima qualificados, 

visando à apreensão do bem objeto de garantia de alienação fiduciária, em 

face de descumprimento de cláusula contratual relativa ao pagamento das 

prestações ajustadas. As questões aqui em discussão não estão a exigir 

dilação probatória por envolverem matéria exclusivamente de direito, 

possibilitando assim o julgamento do processo no estado em que se 

encontra, de conformidade com a previsão contida no artigo 355, inciso I 

do CPC. Antes de analisar o mérito da demanda, passo à análise das 

preliminares. Da contestação Da Preliminar Da concessão e da 

impugnação à assistência judiciária gratuita Insurge-se o requerente em 

sede de impugnação à contestação, contra a concessão dos benefícios 

da justiça gratuita ao requerido. Sem razão o requerente. Tal fato não tem 

o alcance pretendido pelo requerente, pois o requerido preenche os 

requisitos para a concessão do benefício nos termos da lei. Assim, defiro 

o pedido de gratuidade da justiça ao requerido. Da notificação extrajudicial 

O requerido contrapõe aos argumentos do requerente, alegando em sede 

de preliminar a ausência de requisito válido para o desenvolvimento do 

processo, em vista da ausência de comprovação da mora do requerido. 

Compulsando os autos, verifica-se que o requerido foi devidamente 

constituído em mora, em vista da entrega e recebimento da notificação 

extrajudicial (documento de ID 15080826) no endereço constante no 

contrato, o que é suficiente para constituir em mora o devedor, contendo 

os requisitos necessários à validade da mesma. Neste entendimento é a 

jurisprudência do STJ: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

CARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRECEDENTES. COMPROVAÇÃO DA 

MORA. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO. REQUISITO PARA CONCESSÃO DE 

LIMINAR. - Ainda que haja possibilidade de o réu alegar, na ação de busca 

e apreensão, a nulidade das cláusulas do contrato garantido com a 

alienação fiduciária, ou mesmo seja possível rever, de ofício, cláusulas 

contratuais consideradas abusivas, para anulá-las, com base no art. 51, 

IV do CDC, a jurisprudência da 2.ª Seção do STJ é pacífica no sentido de 

que na alienação fiduciária a mora constitui-se ex re, isto é, decorre 

automaticamente do vencimento do prazo para pagamento, por isso não 

cabe qualquer inquirição a respeito do montante ou origem da dívida para a 

aferição da configuração da mora. - Na alienação fiduciária, comprova-se 

a mora do devedor pelo protesto do título, se houver, ou pela notificação 

extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, que 

é considerada válida se entregue no endereço do domicílio do devedor, 

ainda que não seja entregue pessoalmente a ele. - A busca e apreensão 

deve ser concedida liminarmente se comprovada a mora do devedor 

fiduciante. Recurso especial provido.” (REsp 810.717/RS, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJ 04/09/2006) – grifo nosso 

Segue jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – CONSTITUIÇÃO EM MORA 

PELO SIMPLES VENCIMENTO DA DÍVIDA – COMPROVAÇÃO POR 

NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL – REQUISITOS 

NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA BUSCA E APREENSÃO DO 

VEÍCULO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO. É válida para a 

comprovação da constituição em mora a notificação extrajudicial 

encaminhada ao endereço informado pelo devedor quando da celebração 

do contrato, pouco importando não ter ele recebido pessoalmente o aviso, 

não ter a residência sido encontrada, não ter aquele sido entregue em 

razão da insuficiência do endereço ou, ainda, ter o devedor mudado de 

domicílio posteriormente – salvo quando for informada a alteração ao 

credor. Inteligência do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, com a 

redação dada pela Lei nº 13.043/2014, do art. 422 do CC e de 

precedentes do STJ. (PJE MT, Número Único: 1000228-82.2017.8.11.0000, 

Primeira Câmara de Direito Privado, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 

(202), Assunto: Alienação Fiduciária, Cabimento, Busca e Apreensão, 

Liminar, Relator: Des (a). JOAO FERREIRA FILHO, DJe: 26/09/2017) (grifo 

nosso) Por estes motivos, considerando que o requerido foi devidamente 

constituído em mora através da notificação extrajudicial de ID 15080826 

recebida no endereço do mesmo, e efetivamente realizada pelo 

requerente, sem razão, pois, a arguição de ausência de pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. REJEITO, 

pois a preliminar. Assim, passo ao exame do mérito. Do pedido de 

aplicação do CDC e inversão do ônus da prova No tocante à aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor, compartilho do entendimento uníssono 

na jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto aos contratos 

bancários, nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, inverto o ônus 

probatório nos termos do art. 6º, VIII do CDC. Assim, passo ao exame do 

mérito. Do mérito Da Tarifa de Cadastro (TC) Acerca da taxa de contrato, o 

Colendo Superior Tribunal de Justiça, no exame do Recurso Especial n.º 

1.251.331/RS (2011/0096435-4), representativo da controvérsia repetitiva 

relativa à legitimidade da cobrança das tarifas administrativas para a 

concessão e a cobrança de créditos objetos de contratos bancários, 

comumente identificadas pelas siglas TAC e TEC e de pagamento 

parcelado do imposto sobre operações financeiras (IOF), firmou as 

seguintes teses, para efeitos dos artigos 1.036 a 1.041, do CPC: 1ª Tese: 

Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da 

Resolução CMN2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura 

de crédito (TAC) e de emissão de carnê(TEC), ou outra denominação para 

o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso 

concreto; 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 

30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas 

físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma 

padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais 

tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e 

da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o 

mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro 

expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade 

monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento 

entre o consumidor e a instituição financeira; 3ª Tese: Podem as partes 

convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de 

Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, 

sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. Importante destacar a 

distinção feita no voto condutor do v. acórdão entre a Tarifa de Cadastro e 

a Tarifa de Abertura de Crédito, ressaltando que a TAC era cobrada sobre 

qualquer operação de crédito, mesmo que o tomador já fosse cliente do 

estabelecimento bancário, o que agora é vedado. Já a Tarifa de Cadastro 

somente pode incidir no início do relacionamento entre o cliente e a 

instituição financeira e tem como justificativa a necessidade de ressarcir 

os custos com pesquisas em cadastros e bancos de dados. In casu, 

observo que no contrato celebrado entre as partes, firmado em 

07/08/2014, foi cobrada a Tarifa de Cadastro no valor de R$ 870,00 

(oitocentos e setenta reais), conforme ID 15080742-pág. 01, item V. É 

mister declarar a legalidade da cobrança da referida Tarifa de Cadastro, 

posto que não considerada abusiva. Assim, a ementa do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. 1. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 

12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula n° 382/STJ). In 

casu, reconhecida a abusividade da cláusula contratada, limitam-se os 

juros praticados à taxa média de mercado, conforme a tabela do Bacen em 

operações da espécie. 2. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. Contrato 

celebrado após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória n. 

1.963-17, revigorada pela medida provisória n. 2.170-36. Incidência. 

Existência de cláusula expressa. Taxa de juros anual superior ao 

duodécuplo da mensal, nos termos do Resp nº 973827/RS. 3. COMISSÃO 

DE PERMANÊNCIA. Previsão expressa no contrato. Licitude da cobrança, 

sendo vedada, entretanto, a cumulação com correção monetária, juros 

remuneratórios, juros moratórios e multa, durante o período de 

inadimplemento contratual. 4. TARIFA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS 

e CUSTÓDIA DE CHEQUES. Nos termos da Resolução nº 3919/2010, do 

BACEN, existindo pactuação expressa em relação às tarifas, não há 

ilegalidade em sua cobrança. Ademais, consoante posicionamento firmado 

pelo STJ, somente com a demonstração cabal de vantagem exagerada por 

parte do agente financeiro é que podem ser consideradas ilegais e 

abusivas. In casu, existência de cláusula expressa e ausência de 

comprovação de abusividade. 5. TARIFA DE CADASTRO (TC). É válida a 

Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo 

padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada 

no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. 

Ademais, deve estar expressamente contratada e seu montante não se 

revelar excessivo. Entendimento firmado pelo STJ, REsp nº 1251331. In 

casu, há cláusula expressa e o valor não se mostra excessivo. 6. IOF. 

LEGALIDADE DA COBRANÇA, INCLUSIVE DILUÍDO NAS PARCELAS DO 

MÚTUO. Não é ilegal a inclusão do imposto nas parcelas do mútuo, o qual 

já foi recolhido pela instituição financeira. Entendimento firmado pelo STJ, 

REsp nº 1251331. 7. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA e CADASTROS 

DE INADIMPLENTES. Impõe-se descaracterizar a mora diante do 
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reconhecimento da abusividade de encargos da normalidade, assim como 

vedar a inscrição do nome da consumidora nos cadastros de 

inadimplentes. 8. COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 

Possibilidade. 9. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA, JUROS DE MORA e 

MULTA. Ausência de interesse recursal ao demandado no ponto. 

APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU 

CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70054027768, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Julgado em 

29/01/2014) (grifo nosso) Destarte, tendo o Colendo STJ decidido que 

permanece legítima a cobrança da Tarifa de Cadastro, cujo fato gerador é 

a “realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de 

dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações 

necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta 

de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de 

crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada 

cumulativamente", não há como acolher a pretensão do requerente acerca 

da exclusão do pagamento da referida taxa, portanto, mantenho a referida 

taxa contratada. Da devolução de valores pagos a título de seguro (venda 

casada) O seguro de proteção financeira no valor de R$ 372,88 

(trezentos e setenta e dois reais e oitenta e oito centavos), não se revela 

abusivo. Tendo sido de livre opção do financiado a contratação de seguro 

de proteção financeira, conforme expressa disposição contratual e 

assinatura junto ao ID 15080742 – pág. 07, não há falar em ilegalidade da 

pactuação, neste ponto. Aliás, na verdade, aludido seguro revela uma 

garantia para o cliente/arrendatário. Da busca e apreensão Extrai-se dos 

autos o desinteresse do requerido em saldar seu débito com o requerente, 

uma vez que há nos autos pedido de purgação da mora, com o pagamento 

apenas das parcelas vencidas no valor de R$ 3.605,97 (três mil 

seiscentos e cinco reais e noventa e sete centavos). Com base na 

decisão proferida no REsp 1.418.593 MS, em que versa o Superior 

Tribunal de Justiça acerca do entendimento da necessidade de pagamento 

da integralidade do valor apresentado pelo credor na inicial, ou seja, no 

valor dado à causa, sob pena de consolidação da propriedade do bem 

móvel objeto de alienação fiduciária. Por fim, com a documentação que 

instrui a inicial, destacando-se o Contrato e a Notificação Extrajudicial, 

junto aos ID’s 15080742 e 15080826, demonstrou o requerente 

satisfatoriamente a materialidade da relação contratual entre as partes, 

bem ainda a constituição em mora do requerido. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de Busca e Apreensão e, de 

consequência, confirmo a liminar concedida “initio litis”, consolidando em 

favor do requerente a posse e propriedade plena do bem objeto do pedido. 

Afasto os pedidos contrapostos do requerido pelo acima exposto. 

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa. 

Pagamento ficará suspenso pelos benefícios da justiça gratuita que aqui 

lhe concedo, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50. Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 16 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021712-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID GUILHERME GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1021712-59.2019.8.11.0041. Vistos etc. Trata-se de ação de 

busca e apreensão proposta por BV Financeira S/A – Crédito, 

Financiamento e Investimento em face de David Guilherme Gomes da Silva. 

Afirmou o banco que concedeu ao requerido um financiamento no valor de 

R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), para ser restituído por meio de 48 

prestações mensais, no valor de R$ 877,19 (oitocentos e setenta e sete 

reais e dezenove centavos), com vencimento final em 23/10/2022, 

mediante Cédula de Crédito Bancário CP / CDC de nº 391251042, 

constante do Id 20271801, com cláusula de garantia de alienação 

fiduciária, celebrado em 23/10/2018. Que em garantia das obrigações 

assumidas o requerido transferiu em alienação fiduciária, o bem: 

"AUTOMÓVEL, FORD - NEW FIESTA S 1.5 16V FLEX 4P (AG) COMPLETO - 

2013/2014 - BRANCA - OAU9997 - 9BFZD55J5EB696222 - 595858007 ". 

Que o requerido tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento 

das prestações a partir de 07/12/2018, incorrendo em mora desde então, 

nos termos do artigo 2º e § 2º, do Decreto - Lei 911/69, com as alterações 

da Lei 13.043/2014. Aduziu que tendo deixado de efetuar o pagamento da 

cédula tornou-se inadimplente na quantia de R$ 43.770,79 (quarenta e três 

mil setecentos e setenta reais e setenta e nove centavos). Argumentou 

que esgotou os meios para recebimento amigável de seu crédito, 

ensejando a presente ação. Pede, ao final, a busca e apreensão do bem 

gravado, além da citação do Requerido para os termos da ação, segundo 

as regras do Dec. Lei nº 911/69. Deu à causa o valor de R$ 43.770,79 

(quarenta e três mil setecentos e setenta reais e setenta e nove 

centavos). A inicial veio instruída com documentos, dentre eles o contrato 

firmado entre as partes, Cédula de Crédito Bancário CP / CDC de nº 

391251042, constante do Id 20271801 e a notificação extrajudicial pela 

qual o requerido foi constituído em mora, Id 20271805. Pela decisão de Id 

22801175, foi deferida liminarmente a apreensão do bem, objeto da 

garantia, ordenando-se a citação do requerido. O veículo foi apreendido, 

conforme auto de busca e apreensão de Id 30433818. O requerido 

compareceu aos autos na petição de Id 20290364, apresentando 

contestação. Em sua defesa alegou a abusividade do contrato, 

questionando os juros remuneratórios, que aduz acima da taxa média de 

mercado, a capitalização dos juros, os encargos da mora, aduzindo a 

ilegalidade das referidas cláusulas. Argumentou que ajuizou ação de 

revisão do referido contrato firmado entre as partes, sob nº 

1043402-81.2018, que tramita perante o Juízo da 3ª Vara Especializada de 

Direito Bancário desta Comarca da Capital. Pediu ainda a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita e ao final postulou pela 

improcedência da ação. Intimado o banco requerente apresentou 

impugnação à contestação, Id 30548992. Vieram-me os autos conclusos 

para decisão. É o relatório. Fundamento e Decido. Cuida-se de “Ação de 

Busca e Apreensão”, proposta por BV Financeira S/A – Crédito, 

Financiamento e Investimento em face de David Guilherme Gomes da Silva, 

objetivando o primeiro reaver do segundo veículo automotor dado em 

garantia de alienação fiduciária, na Cédula de Crédito Bancário CP / CDC 

de nº 391251042, constante do Id 20271801, celebrado em 23/10/2018, 

acostado ao pedido inaugural. Afirmou o banco que concedeu ao 

requerido um financiamento no valor de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil 

reais), para ser restituído por meio de 48 prestações mensais, no valor de 

R$ 877,19 (oitocentos e setenta e sete reais e dezenove centavos), com 

vencimento final em 23/10/2022, mediante Cédula de Crédito Bancário CP / 

CDC de nº 391251042, constante do Id 20271801, com cláusula de 

garantia de alienação fiduciária, celebrado em 23/10/2018. Que em 

garantia das obrigações assumidas o requerido transferiu em alienação 

fiduciária, o bem: "AUTOMÓVEL, FORD - NEW FIESTA S 1.5 16V FLEX 4P 

(AG) COMPLETO - 2013/2014 - BRANCA - OAU9997 - 

9BFZD55J5EB696222 - 595858007 ". Que o requerido tornou-se 

inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir de 

07/12/2018, incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2º e § 

2º, do Decreto - Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014. Que 

diante da inadimplência do requerido, ajuizou a presente ação. Pela 

decisão de Id 22801175, foi deferida liminarmente a apreensão do bem, 

objeto da garantia, ordenando-se a citação do requerido. O veículo foi 

apreendido, conforme auto de busca e apreensão de Id 30433818. O 

requerido compareceu aos autos na petição de Id 20290364, 

apresentando contestação. - Do pedido de justiça gratuita Em relação ao 

pedido de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento uníssono do 

Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, de que é suficiente a mera afirmação do estado de 

hipossuficiência. Assim, defiro o pedido de gratuidade da justiça em favor 

do requerido. MÉRITO As questões aqui em discussão não estão a exigir 

dilação probatória por envolverem matéria exclusivamente de direito, 
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possibilitando assim o julgamento do processo no estado em que se 

encontra, de conformidade com a previsão contida no artigo 355, inciso I 

do CPC. - Do pedido de revisão do contrato Em sua defesa alegou a 

abusividade do contrato, questionando os juros remuneratórios, que aduz 

acima da taxa média de mercado, a capitalização dos juros, os encargos 

da mora, aduzindo a ilegalidade das referidas cláusulas. Argumentou que 

ajuizou ação de revisão do referido contrato firmado entre as partes, sob 

nº 1043402-81.2018, que tramita perante o Juízo da 3ª Vara Especializada 

de Direito Bancário desta Comarca da Capital. Após realizar consulta junto 

ao sistema PJE, verifico que a citada ação foi sentenciada pelo Juízo da 3ª 

Vara Especializada de Direito Bancário desta Comarca da Capital, que 

julgou improcedente o pedido de revisão das cláusulas, rejeitando a tese 

de abusividade postas nas pretensões iniciais do autor, reputando 

regulares e razoáveis os encargos contratuais impugnados, mantendo a 

integralidade do contrato. Assim, tenho que a matéria já foi devidamente 

analisada naqueles autos, ação de revisão de contrato sob nº 

1043402-81.2018.8.11.0041, fazendo coisa julgada, não havendo o que 

se discutir a respeito. DA BUSCA E APREENSÃO Insta esclarecer que na 

Alienação Fiduciária em garantia dá-se a transferência do domínio do bem 

móvel ao credor, denominado fiduciário (em geral, uma financeira que 

forneceu o numerário para a aquisição), em garantia do pagamento, 

permanecendo o devedor (fiduciante) com a posse direta da coisa, o 

domínio e a posse indireta passam ao credor em garantia, não se dá 

tradição real, mas sim ficta (constituto possessório). Nos termos do 

Decreto-lei n. 911, de 1º de outubro de 1969, comprovada a mora ou o 

inadimplemento, o credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a 

busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, que será concedida 

em liminar (artigo 3º do Decreto-lei n. 911/69). Ora, o banco autor teve que 

acionar a máquina judiciária para fazer valer o direito de receber seu 

crédito e, somente depois de deferida a liminar, houve a busca e 

apreensão do . Por fim, com a documentação que instrui a inicial, 

destacando-se a Cédula de Crédito Bancário CP / CDC de nº 391251042, 

constante do Id 20271801 e a notificação extrajudicial pela qual o 

requerido foi constituído em mora, Id 20271805, demonstrou o requerente 

satisfatoriamente a materialidade da relação contratual entre as partes. 

Entretanto, diante da inércia do requerido, permanecendo com as parcelas 

em aberto, enseja o reconhecimento do pedido do autor, fazendo com que 

se consolide em favor do requerente a posse e propriedade plena do 

veículo objeto do pedido. Isto porque, estabelece §2º do artigo 3º do 

Decreto-Lei nº 911/69, in verbis: § 2º - No prazo do § 1º, o devedor 

fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o 

bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei nº 10.931, 

de 2004) Imperioso destacar que o Superior Tribunal de Justiça pacificou, 

sob o rito do artigo 543-C do CPC/73, o entendimento no sentido de que "o 

texto atual do art. 3º, parágrafos 1º e 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969 é de 

clareza solar no tocante à necessidade de quitação de todo o débito, 

inclusive as prestações vincendas", cujo acórdão restou assim ementado: 

“[...] Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete 

ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na 

ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida 

esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial 

-, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de 

alienação fiduciária.” (STJ – 2ª Turma – REsp. 1418593/MS – Relator: Min. 

Luiz Felipe Salomão – j. em 14/05/2014). Portanto, merece procedência do 

pedido do requerente. DISPOSITIVO. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a 

presente ação de Busca e Apreensão, nos termos do art. 487, inciso I do 

Código de Processo Civil. E, de consequência, confirmo a liminar 

concedida “initio litis”, consolidando em favor do requerente a posse e 

propriedade plena do veículo objeto do pedido. No tocante ao pedido do 

requerido, em sede de contestação, de revisão do contrato (Cédula de 

Crédito Bancário CP / CDC de nº 391251042, constante do Id 20271801), 

tenho que a matéria já foi devidamente analisada nos autos ação de 

revisão de contrato sob nº 1043402-81.2018.8.11.0041, que tramita 

perante o Juízo da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário desta 

Comarca da Capital, tornando-se matéria preclusa, atingida pelo instituto 

da coisa julgada, não havendo o que se discutir a respeito nestes autos. 

Condeno o requerido ao pagamento das custas do processo e honorários 

advocatícios da parte autora, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do 

valor atualizado da causa, de acordo com a regra traçada no §2º do art. 

85 e parágrafo único do artigo 86, ambos do Código de Processo Civil, que 

ficará suspenso por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do 

artigo 12 da Lei n. 1.060/50. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, 

dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas 

devidas. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 16 de abril de 2.020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1042948-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DENIZE SOUZA CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1042948-67.2019.8.11.0041. Vistos etc. Aymoré, Crédito 

Financiamento e Investimento S/A propôs Ação de Busca e Apreensão, 

em face de Maria Denize Souza Carvalho, no entanto, requereu ao Id 

26502233, desistência do feito. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE 

sem resolução de mérito, com fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código 

de Processo Civil. Deixo de oficiar ao CIRETRAN (RENAJUD), tendo em 

vista, não haver nenhum ofício expedido por este juízo solicitando a 

inclusão de restrições àquele órgão. No tocante ao pedido de baixa do 

gravame do veículo de Id 26502233, por se tratar de averbação não 

determinada por este juízo, mas decorrente da própria alienação fiduciária, 

cabe ao banco liberar o veículo da restrição administrativa. Deixo de 

oficiar ao SERASA, tendo em vista, não haver nenhum ofício expedido por 

este juízo solicitando a inclusão de restrições àquele órgão. Deixo de 

oficiar à Central de Mandados para devolução de mandado, tendo em vista 

certidão acostada aos autos junto ao Id 26204597. Custas 

remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pela parte autora. 

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e arquivem-se os 

autos com as cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 16 de abril de 2020. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1042703-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENE PROMOCOES, EVENTOS, BAR E RESTAURANTE LTDA - ME 

(EMBARGANTE)

FELIPE GUILHERME QUINHONES BONATTI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1042703-56.2019.8.11.0041 Sentença Vistos, etc. Ene Promoções 

Eventos, Bar e Restaurante Ltda – ME e Felipe Guilherme Quinhones 

Bonatti ajuizaram os presentes Embargos do Devedor em face de 

Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde de Mato 

Grosso – Sicredi Ouro Verde – MT, ambos devidamente qualificados na 

inicial, alegando em síntese o que segue. Os embargantes alegaram que 

há abusividade contratual, gerando desequilíbrio. Que há incidência 

indevida no contrato de juros acima da taxa média de mercado, da venda 

casada de seguro, e encargos abusivos na mora como juros 
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remuneratórios de 125,000015% ao ano com CDI-CETIP e multa. Assim, 

requereu a concessão de efeito suspensivo à execução, a concessão 

dos benefícios da justiça gratuita ou o parcelamento das custas, a 

inversão do ônus da prova, a procedência dos embargos declarando a 

nulidade das cláusulas abusivas do contrato, e a condenação do 

embargado ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Deu à causa o valor de R$ 22.731,30. Decisão inicial junto ao 

ID 28502188 recebendo os embargos sem efeito suspensivo, deferiu o 

recolhimento das custas ao final do processo, e determinando a intimação 

do embargado para manifestar. Devidamente intimado, permaneceu silente 

o Banco embargado, certidão de ID 30984204. Vieram-me os autos 

conclusos para julgamento. É o relatório. Fundamento e Decido. 

Inicialmente, ressalto que apesar de devidamente intimado para os termos 

da presente ação, o banco embargado deixou transcorrer o prazo de 

resposta sem apresentar impugnação aos embargos, sendo assim declaro 

o requerido revel. No entanto, o fato de ser revel não significa que sofrerá 

os seus efeitos, podendo o Juiz excepcionar a presunção de veracidade, 

na medida em que apreciando, livremente, as provas dos autos, poderá 

mitigar a aplicação do artigo 344 do CPC, julgando a causa de acordo com 

o seu livre convencimento. Cabível à espécie o julgamento antecipado da 

lide, por tratar-se de questão apenas de direito, art. 355, I, e art. 920, 

incisos II e III, do Código de Processo Civil. Toda a prova necessária ao 

julgamento da lide já se encontra nos autos, não ocorrendo a necessidade 

de dilação probatória. Passo à análise do mérito da presente ação. Da 

declaração genérica de cláusulas abusivas nos contratos firmados entre 

as partes O art. 141 do Código de Processo Civil reproduz o brocardo do 

direito romano sententia debet esse libello conformis. Assim, o mister do 

julgador restringe-se à tutela reclamada pelo particular, permitindo-se-lhe 

de conhecer pedidos genéricos somente nos casos do art. 324 da mesma 

Carta, o que não é o caso dos autos. Logo, tendo em vista que era 

possível à parte autora determinar as cláusulas que entende abusivas 

(fazendo-o através da leitura do contrato), somando-se ao teor do 

enunciado n. 381 do Superior Tribunal de Justiça[1], vão indeferidos os 

pedidos genéricos. Dos juros remuneratórios No tocante aos juros 

remuneratórios, é cediço que mesmo depois do pronunciamento do 

egrégio Supremo Tribunal Federal, expresso na antiga ADIn nº 4-7/DF, 

podiam ser pactuados pelas partes interessadas, podendo ultrapassar os 

12% ao ano, já que a regulamentação da norma constitucional (art. 192, § 

3º, da CF) nunca foi feita. Competentes, por isso, dentro das regras 

infraconstitucionais, o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional 

para dizer das taxas. A abusividade dos juros remuneratórios, 

contratados com as instituições financeiras que compreendem o Sistema 

Financeiro Nacional, deve ser observada, levando-se em consideração a 

taxa média de mercado estabelecida pelo Banco Central, bem como as 

regras do Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 297 do STJ), no 

sentido de não se permitir a vantagem excessiva dos bancos em desfavor 

dos consumidores (artigos 39, inciso V, e 51, inciso IV). Uma vez 

constatado excesso na taxa praticada, cabível a revisão judicial. Esta tem 

sido a posição do e. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a taxa 

de juros remuneratórios somente se caracteriza como abusiva, quando 

discrepante da média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, à 

época da contratação. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO 

REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO AFASTADA. 

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. TAXA MÉDIA DE MERCADO. CABIMENTO. 

SÚMULA N. 294 DO STJ. NÃO-CUMULAÇÃO COM JUROS 

REMUNERATÓRIOS, CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS MORATÓRIOS E 

MULTA MORATÓRIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 1. A alteração da 

taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da 

demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do 

mercado. (sublinhei) 2. É lícita a cobrança de comissão de permanência 

após o vencimento da dívida, devendo ser observada a taxa média dos 

juros de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa de 

juros contratada para o período da normalidade (Súmula n. 294 do STJ). 3. 

Satisfeita a pretensão da parte recorrente, desaparece o interesse de 

agir. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 

960.880 - RS (2007/0138353-5 - RELATOR MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, julgado em 03.12.2009). Ainda, tenho que deve o julgador, em 

cada caso, confrontar a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato 

com a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, praticada no 

mesmo período, a fim de afastar eventual vantagem exagerada em favor 

da instituição financeira, nos termos do artigo 51, V, do CDC, lembrando 

que a taxa média de mercado serve apenas como parâmetro e não como 

limite. No caso, o contrato firmado em 03/12/2015 (ID 24357505 – Pág. 136 

a 139), com taxa de juros pactuada em 3,03% ao mês. No período a taxa 

de juros para o contrato para aquisição de veículos foi de 2,54% ao mês 

(dezembro/2015), segundo a tabela estipulada pelo Banco Central (fonte: 

http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES). Da análise dos dados acima 

expostos, verifico que, no caso concreto, inexistem as alegadas 

abusividades dos juros pactuados, pois, como dito, a taxa média é 

utilizada como parâmetro e não como regra de limite, sendo que os juros 

contratados não destoam da média praticada pelo mercado, não havendo 

taxa maior que o dobro da média, o que caracterizaria a abusividade, 

sendo que a diferença da taxa mensal é de pouco mais de um ponto 

percentual e a anual de doze pontos percentuais. Assim, não há que se 

limitarem os juros remuneratórios da cédula de crédito bancário, objeto da 

ação, e mantenho os juros remuneratórios como contratados de em 3,03% 

ao mês (03/12/2015). Da venda casada de seguro Verifico a contratação 

de seguro prestamista, e não demonstrou os embargantes a abusividade 

destes. Ademais, de livre opção do financiado a contratação de seguros, 

conforme expressa disposição contratual e assinatura junto ao ID 

24357505 – Pág. 140 e 141, não há falar em ilegalidade da pactuação, 

neste ponto. Aliás, na verdade, os aludidos seguros revelam uma garantia 

para o cliente/financiado. Dos encargos moratórios No que tange aos 

encargos incidentes no período de inadimplência, como pleiteia a 

requerente a nulidade da cláusula que estabelece correção monetária 

cumulada com comissão de permanência. Analisando o contrato de ID (ID 

24357505 – Pág. 136 a 139), constato na cláusula “Encargos Moratórios”, 

visualiza-se a incidência de CDI-Cetip c/c juros efetivos anuais 

125,000015% e multa moratória de 2% ao mês, no caso de inadimplência. 

No entanto, observo que não é possível a cumulação dos juros 

remuneratórios com CDI-Cetip, no caso correção monetária, e multa 

moratória no período de inadimplência, uma vez que representa, em 

verdade, a comissão de permanência, a qual, segundo remansosa 

jurisprudência, tem vedada a cobrança cumulada com outros encargos. A 

propósito, confiram-se os seguintes julgados: “DIREITO DO CONSUMIDOR 

E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO DE 

AUTOMÓVEL. JUROS REMUNERATÓRIOS CUMULADOS COM JUROS 

MORATÓRIOS E MULTA. CUMULAÇÃO INDEVIDA. 1. A comissão de 

permanência constitui encargo incidente quando constituída a mora, 

apresentando o caráter múltiplo de atualizar e remunerar a moeda, não 

podendo haver a cumulação de multa com juros e comissão de 

permanência. 2. Constatada a cobrança de juros remuneratórios, fazendo 

as vezes de comissão de permanência, cumulada com encargos outros, 

deve-se afastar do contrato previsão dessa natureza. 3. Apelação 

provida para extirpar do contrato firmado entre as partes a cobrança de 

juros remuneratórios disposta na cláusula 7ª. Em consequência, 

condenou-se o Réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios.” 

(APC 2010071027308-4, 1ª Turma Cível, Relator Desembargador FLÁVIO 

ROSTIROLA, julgado em 11/01/2012, DJ-e de 16/01/2012 p. 68) (sem 

grifos no original) “CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO 

CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. 

CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE 

INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º, DA MP N.º 2170-36/2001 PELO 

CONSELHO ESPECIAL DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

IMPOSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE 

CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS DE MORA. LIMITAÇÃO À TAXA 

DO CONTRATO. TAXA DE EMISSÃO DE BOLETO. ABUSIVIDADE. 

COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS DURANTE O PERÍODO DA 

NORMALIDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE DE INSCREVER O NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO 

DE INADIMPLENTES. ATRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA AO RÉU. 

1. Com a revogação do § 3º do art. 192 da Constituição Federal, pela 

Emenda Constitucional nº 40/03, a limitação da taxa dos juros 

remuneratórios em 12% ao ano passou a ser tratada, apenas, pela 

legislação infraconstitucional. E, consoante entendimento pacífico da 

doutrina e da jurisprudência, as disposições contidas na referida 

legislação não se aplicam às instituições que integram o Sistema 

Financeiro Nacional, sob o fundamento de que este é regido pela Lei nº 

4.595/64. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal, no Enunciado 596, 

consolidou o entendimento de que os limites à estipulação da taxa de 

juros, constantes do Decreto nº 22.626/33, não se aplicam às operações 

realizadas por instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional. 

Assim sendo, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 

juros, sendo, a princípio, livres para fixarem com o contratante os juros a 
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serem aplicados. 2. O art. 5º, da MP n.º 2170-36/2001, foi declarado 

inconstitucional, por decisão do Conselho Especial deste Tribunal de 

Justiça, no controle incidental de constitucionalidade, de modo que 

subsiste a vedação à capitalização mensal de juros. 3. Existindo no 

contrato encargo que, embora não receba o mesmo nome, tenha idêntica 

natureza da comissão de permanência, deve receber o mesmo tratamento 

desta, ou seja, deve ser calculado segundo a taxa de mercado apurada 

pelo Banco Central do Brasil, desde que limitado à taxa de juros do 

contrato e não cumulado com outros encargos de mora. 4. A cobrança da 

taxa de emissão de boleto é abusiva, na medida em que se trata de 

serviço inerente à própria atividade bancária, não havendo qualquer 

contraprestação por parte da entidade financeira, violando, assim, os 

direitos do consumidor. 5. O reconhecimento da existência de cobrança de 

encargos abusivos, durante o período da normalidade contratual, afasta 

os efeitos da mora, o que impossibilita a inclusão do nome do autor nos 

cadastros de restrição ao crédito, enquanto pender a discussão judicial 

acerca do contrato. 6. Se, com o provimento de seu recurso, o autor 

passou a ser vencedor na maior parte de seus pedidos, restando vencido 

em parcela mínima, impõe-se a inversão dos ônus da sucumbência, para 

que estes sejam atribuídos integralmente ao réu. 7. Apelo parcialmente 

provido.” (APC 2009011000855-0, 4ª Turma Cível, Relator Desembargador 

ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, julgado em 07/12/2011, DJ-e de 

12/01/2012 p. 105) (sem grifos no original) No particular, pertinentes os 

fundamentos expendidos pelo eminente Relator da APC n.º 

2010071027308-4, acima citada, razão pela qual peço vênia para 

transcrevê-los, por se tratar de caso análogo ao presente: “Recordemos 

que a comissão de permanência constitui encargo incidente quando 

constituída a mora, apresentando o caráter múltiplo de atualizar e 

remunerar a moeda, não podendo haver a cumulação de multa com juros 

moratórios e comissão de permanência.” No caso em análise, os juros 

remuneratórios, que fazem as vezes da comissão de permanência, 

encontram-se cumulados com juros moratórios e multa. Restaram, pois, 

arbitrados de forma potestativa, de modo que uma parte encontra-se à 

mercê da outra, na medida em que as taxas de tais juros somente poderão 

ser aferidas pela própria Instituição Financeira. Em outras palavras, o 

consumidor não foi informado, claramente, do quanto lhe será cobrado na 

hipótese de impontualidade no pagamento. Logo: PROCESSO CIVIL. 

REVISÃO CONTRATUAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. CUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA. 

RECURSO DESPROVIDO. Não é possível a cumulação dos juros 

remuneratórios com juros moratórios e multa moratória no período de 

inadimplência, por representar, em verdade, comissão de permanência, a 

qual não pode ser cumulada com outros encargos. (Acórdão n. 604162, 

20110110193234APC, Relator LÉCIO RESENDE, 1ª Turma Cível, julgado em 

18/07/2012, DJ 23/07/2012 p. 69) Pela procedência da alegação da 

requerente, conforme acima exposto, determino a exclusão dos juros 

remuneratórios (que, no caso, faz às vezes de comissão de 

permanência), da CDI-Cetip cumulada, e instituo como penalidades de 

mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por 

cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC. Da repetição de 

indébito Registro que a repetição do indébito é consequência lógica da 

redefinição do débito operada a partir da revisão do contrato, embora que 

se tenha aqui revisado apenas os encargos da mora, referente ao período 

de inadimplência, que não da normalidade contratual. Assim, no caso, 

deve ser deferido. Isso porque limitados os juros e afastados os encargos 

abusivos, na prática, haverá repetição do indébito, caso cabalmente 

demonstrado o pagamento a maior. Assim entende a jurisprudência: 

“REVISIONAL. CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO. DESCONTO DE 

DUPLICATAS. PRELIMINAR. LIMITES DA REVISÃO. A RENOVAÇÃO 

AUTOMÁTICA DO CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA 

CORRENTE (CHEQUE ESPECIAL) NÃO IMPORTA EM NOVAÇÃO, HAJA 

VISTA A UNICIDADE E A CONTINUIDADE DA RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE 

AS PARTES, POSSIBILITANDO A REVISÃO JUDICIAL DE TODA A 

RELAÇÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE 

REVISÃO DE CLÁUSULAS A LIMITAR OS JUROS PRATICADOS DE FORMA 

ELEVADA, COM FUNDAMENTO NO CDC. CAPITALIZAÇÃO. E AFASTADA 

A CAPITALIZAÇÃO MENSAL, UMA VEZ AUSENTE AUTORIZAÇÃO LEGAL, 

SENDO PERMITIDA NA FORMA ANUAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. É 

ILEGAL QUANDO ESTIPULADA EM ÍNDICE ABERTO, SUJEITO AO 

EXCLUSIVO ARBÍTRIO DE UMA DAS PARTES, FORTE O DISPOSTO NO 

ART. 115, DO CÓDIGO CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. O PARAGRAFO 

ÚNICO DO ART. 42 DO CDC NÃO EXIGE A PROVA DO PAGAMENTO COM 

ERRO, BASTANDO A COBRANÇA DE QUANTIA INDEVIDA PARA 

POSSIBILITAR A DEVOLUÇÃO DO EXCESSO, QUE DEVERÁ SER IGUAL 

AO PAGO A MAIOR E NÃO EM DOBRO, UMA VEZ AUSENTE A MA-FÉ DO 

BANCO.” (APELAÇÃO CÍVEL Nº 70006947238, DÉCIMA SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: PAULO AUGUSTO 

MONTE LOPES, JULGADO EM 24/09/2003). Eventualmente, comprovados 

pagamentos a maior e indevidos, mostra-se possível à repetição do que foi 

pago, mas não em dobro. Antes da repetição de indébito, todavia, deve 

haver a compensação, nos termos do art. 369 do Código Civil. 

DISPOSITIVO Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS 

EMBARGOS À EXECUÇÃO, para nos termos do artigo 487, I do CPC, e 

reconheço a legitimidade do título, devendo a referida Execução (autos n. 

1019578-93.2018.8.11.0041) ter prosseguimento nos seus ulteriores 

termos, que deverá observar os seguintes parâmetros: 1. Mantenho os 

juros remuneratórios da cédula de crédito bancário aventado em 3,03% ao 

mês; 2. Mantenho como contratado o seguro, posto que livremente 

pactuados; 3. Excluo os juros remuneratórios e a CDI-Cetip e instituo como 

penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios 

de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC; 4. 

Após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a 

favor do requerente, deve-se em primeiro proceder à compensação e 

posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, tudo isso com 

juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e 

correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio. 

Considerando a sucumbência recíproca das partes, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, para 

cada um dos patronos, na forma da previsão contida no artigo 86, caput, 

do CPC. E custas processuais, “pro rata’. Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, traslade-se cópia desta Sentença para a Execução apensa 

de n. 1019578-93.2018.8.11.0041, desapensem-se os autos, dê-se baixa 

na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 17 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da 

Quarta Vara Especializada de Direito Bancario [1] “Nos contratos 

bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das 

cláusulas.”

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027706-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA FARIA GERALDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1024072-64.2019.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Dalva Faria Geraldes, 

devidamente qualificada e representada, ajuizou a presente Ação 

Revisional de Contrato c/c Tutela de Urgência em desfavor de BV 

Financeira S/A, igualmente qualificado e representado, alegando em suma 

o que segue. Alegou a requerente que firmou com o requerido um contrato 

de financiamento em 18/03/2019, para aquisição de um veículo, no valor 

de R$ 27.340,00 a ser pago em 48 parcelas mensais de R$ 936,00. Que 

houve cobranças indevidas neste como juros acima da taxa média de 

mercado, capitalização mensal de juros, tarifa administrativas, seguro, 

registro de contrato, tarifa de cadastro, avaliação do bem, 

descaracterizando sua mora, e nos encargos moratórios. Assim, em sede 

de tutela antecipada, pretendeu a requerente a consignação em juízo do 

valor mensal de 30% a menos do valor contratado, a exclusão e que o 

requerido se abstenha de incluir seu nome junto aos cadastros dos 

órgãos de proteção ao crédito, sua manutenção na posse do bem, a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, a inversão do ônus da prova 

e a citação do requerido. No mérito, pleiteou seja julgada totalmente 

procedente a ação, determinando a limitação dos juros remuneratórios, a 

exclusão da capitalização mensal de juros, revisão dos encargos 
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moratórios, a repetição do indébito em dobro da capitalização e das tarifas 

abusivamente cobradas, a descaracterização de sua mora, a condenação 

do requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Protestou por todos os meios de prova em direito admitidos e 

deu à causa o valor de R$ 11.232,00. Em decisão de ID 23369386 foram 

concedidos à requerente os benefícios da justiça gratuita, a inversão do 

ônus da prova, indeferida a tutela antecipada pela ausência dos requisitos 

autorizadores e determinada a citação do requerido. O requerido 

compareceu espontaneamente aos autos, apresentou contestação e 

documentos de ID’s 24437166 a 24437174, tempestivamente (certidão de 

ID 24838919). Arguiu em sede de preliminar o descumprimento do mesmo 

do artigo 330, §2º do CPC, pleiteando assim a extinção da ação sem 

julgamento de mérito. No mérito, argumentou que a requerente não 

demonstrou qualquer abusividade contratual, da impossibilidade de revisão 

do contrato, da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda, da 

legalidade dos encargos pactuados, devendo ser este mantido em sua 

integralidade e, por fim, pleiteou a improcedência da ação, condenando a 

requerente ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios. Devidamente intimada, a requerente apresentou impugnação 

à contestação junto ao ID 25131828, contrapondo aos argumentos do 

requerido e ratificando seus pedidos iniciais. Intimadas as partes a 

especificarem as provas que ainda pretendessem produzir, ambos 

pleitearam pelo julgamento antecipado da lide. Vieram-me os autos em 

conclusão. É o relatório. Fundamento e Decido. Trata-se de ação revisional 

de contrato c/c tutela de urgência, na qual a requerente alegou que há 

incidência indevida no contrato de juros acima da taxa média de mercado, 

capitalização mensal de juros, seguro, tarifas administrativas, 

descaracterizando sua mora, limitação dos encargos moratórios. As 

questões aqui em discussão não estão a exigir dilação probatória por 

envolverem matéria exclusivamente de direito, possibilitando assim o 

julgamento do processo no estado em que se encontra, de conformidade 

com a previsão contida no artigo 355, inciso I do CPC. Antes de adentrar 

ao mérito, analiso a preliminar arguida. Da preliminar -Da inépcia da inicial 

Alegou o requerido a inépcia da inicial em razão do descumprimento dos 

requisitos do artigo 330, §2º do CPC. Arguição infundada. Com efeito, a 

inicial é suficientemente clara, ademais, demonstrou a requerente quais as 

cláusulas que pretende revisar, fundamentando seus pedidos, elencando 

as possíveis abusividades e o valor que entende por incontroverso, não 

havendo que se falar em inépcia da inicial e seu indeferimento. Por outro 

lado, a inicial atende satisfatoriamente aos requisitos do art. 319 do CPC. 

AFASTO a preliminar de inépcia da inicial. Passo à análise do mérito da 

presente ação. Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor 

Conforme decisão de ID 23369386, tenho como incidente o Código de 

Defesa do Consumidor aos contratos bancários, invertendo o ônus 

probatório ante a patente vulnerabilidade técnica e jurídica da requerente. 

Da declaração genérica de cláusulas abusivas nos contratos firmados 

entre as partes O art. 141 do Código de Processo Civil reproduz o 

brocardo do direito romano sententia debet esse libello conformis. Assim, 

o mister do julgador restringe-se à tutela reclamada pelo particular, 

permitindo-se-lhe de conhecer pedidos genéricos somente nos casos do 

art. 324 da mesma Carta, o que não é o caso dos autos. Logo, tendo em 

vista que era possível à parte autora determinar as cláusulas que entende 

abusivas (fazendo-o através da leitura do contrato), somando-se ao teor 

do enunciado n. 381 do Superior Tribunal de Justiça[1], vão indeferidos os 

pedidos genéricos. Dos juros remuneratórios No tocante aos juros 

remuneratórios, é cediço que mesmo depois do pronunciamento do 

egrégio Supremo Tribunal Federal, expresso na antiga ADIn nº 4-7/DF, 

podiam ser pactuados pelas partes interessadas, podendo ultrapassar os 

12% ao ano, já que a regulamentação da norma constitucional (art. 192, § 

3º, da CF) nunca foi feita. Competentes, por isso, dentro das regras 

infraconstitucionais, o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional 

para dizer das taxas. A abusividade dos juros remuneratórios, 

contratados com as instituições financeiras que compreendem o Sistema 

Financeiro Nacional, deve ser observada, levando-se em consideração a 

taxa média de mercado estabelecida pelo Banco Central, bem como as 

regras do Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 297 do STJ), no 

sentido de não se permitir a vantagem excessiva dos bancos em desfavor 

dos consumidores (artigos 39, inciso V, e 51, inciso IV). Uma vez 

constatado excesso na taxa praticada, cabível a revisão judicial. Esta tem 

sido a posição do e. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a taxa 

de juros remuneratórios somente se caracteriza como abusiva, quando 

discrepante da média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, à 

época da contratação. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO 

REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO AFASTADA. 

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. TAXA MÉDIA DE MERCADO. CABIMENTO. 

SÚMULA N. 294 DO STJ. NÃO-CUMULAÇÃO COM JUROS 

REMUNERATÓRIOS, CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS MORATÓRIOS E 

MULTA MORATÓRIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 1. A alteração da 

taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da 

demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do 

mercado. (sublinhei) 2. É lícita a cobrança de comissão de permanência 

após o vencimento da dívida, devendo ser observada a taxa média dos 

juros de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa de 

juros contratada para o período da normalidade (Súmula n. 294 do STJ). 3. 

Satisfeita a pretensão da parte recorrente, desaparece o interesse de 

agir. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 

960.880 - RS (2007/0138353-5 – RELATOR MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, julgado em 03.12.2009). No caso dos autos, nos contratos 

trazidos pela requerente junto ao ID 21191074, os juros remuneratórios 

incidentes sobre o contrato firmado pelas partes estão estipulados em 

1,60% ao mês, estando dentro da taxa média apurada pelo Banco Central, 

nos meses de celebração do contrato, que é de 1,75% ao mês 

(março/2019), (www.bcb.gov.br/?txcredmes). Assim, não há que se 

limitarem os juros remuneratórios da cédula de crédito bancário, objeto da 

ação, e mantenho os juros remuneratórios contratados de 1,60% ao mês. 

Da capitalização dos juros Estando hoje pacificada a capitalização dos 

juros nos termos da MP 2170-36/2001, não havendo se falar em 

ilegalidade da cobrança. Doutro lado, rebela-se a requerente também 

contra a forma de capitalização da dívida, sendo mais uma vez 

improcedente a sua argumentação, haja vista que, desde a vigência da MP 

1.963-17/2000, não é mais vedada a capitalização mensal de juros, 

conforme salienta a súmula 539 do STJ: “É permitida a capitalização de 

juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com 

instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 

31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que 

expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, REsp 1.112.880 e REsp 

973.827). Assim, temos duas condições para a validação da capitalização 

em periodicidade inferior ao ano: que tenha sido contratada após março de 

2000; que tenha havido expressa previsão dessa incidência no contrato. 

Pois bem, verifica-se, na hipótese, que estava expresso nos contratos, 

firmados a partir de 2007, ou seja, na vigência da referida Medida 

Provisória, que a taxa de juros anual seria superior ao décuplo da taxa de 

juros prevista ao mês, o que, segundo a Súmula 541 do mesmo STJ já é 

suficiente a caracterizar a capitalização mensal, sendo desnecessária a 

explicitação textual do que já consta matematicamente expresso, verbis: 

Súmula 541: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual 

superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da 

taxa efetiva anual contratada” (REsp 973.827 e REsp 1.251.331). Súmula 

539: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à 

anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema 

Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como 

MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, 

REsp 1.112.880 e REsp 973.827). Logo, se a taxa de juros anual 

contratada é superior ao duodécuplo da taxa mensal por pressuposto está 

autorizada a capitalização dos juros (ID 21191074 – itens 5.1 e 5.2), desde 

que não ultrapasse a taxa anual contratada. Destarte, aqui não merece 

revisão o contrato em debate. Da tarifa de contrato (TC) Acerca da taxa 

de contrato, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no exame do Recurso 

Especial n. 1.251.331/RS (2011/0096435-4), representativo da 

controvérsia repetitiva relativa à legitimidade da cobrança das tarifas 

administrativas para a concessão e a cobrança de créditos objetos de 

contratos bancários, comumente identificadas pelas siglas TAC e TEC e de 

pagamento parcelado do imposto sobre operações financeiras (IOF), 

firmou as seguintes teses, para efeitos dos artigos 1.036 a 1.041, do CPC: 

1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da 

vigência da Resolução CMN2.303/96) era válida a pactuação das tarifas 

de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra 

denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de 

abusividade em cada caso concreto; 2ª Tese: Com a vigência da 

Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços 

bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses 

taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela 

autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a 

contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura 
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de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. 

Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato 

normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser 

cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição 

financeira; 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do 

Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de 

financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos 

encargos contratuais. Importante destacar a distinção feita no voto 

condutor do v. acórdão entre a Tarifa de Cadastro e a Tarifa de Abertura 

de Crédito, ressaltando que a TAC era cobrada sobre qualquer operação 

de crédito, mesmo que o tomador já fosse cliente do estabelecimento 

bancário, o que agora é vedado. Já a Tarifa de Cadastro somente pode 

incidir no início do relacionamento entre o cliente e a instituição financeira e 

tem como justificativa a necessidade de ressarcir os custos com 

pesquisas em cadastros e bancos de dados. In casu, observo que no 

contrato celebrado entre as partes, firmado em 18/03/2019, foi cobrada a 

Tarifa de Cadastro no valor de R$ 659,00 (seiscentos e cinquenta e nove 

reais), conforme ID 21191074, é mister declarar a legalidade da cobrança 

da referida Tarifa de Cadastro. Assim, a ementa do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. 1. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 

12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula n° 382/STJ). In 

casu, reconhecida a abusividade da cláusula contratada, limitam-se os 

juros praticados à taxa média de mercado, conforme a tabela do Bacen em 

operações da espécie. 2. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. Contrato 

celebrado após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória n. 

1.963-17, revigorada pela medida provisória n. 2.170-36. Incidência. 

Existência de cláusula expressa. Taxa de juros anual superior ao 

duodécuplo da mensal, nos termos do Resp nº 973827/RS. 3. COMISSÃO 

DE PERMANÊNCIA. Previsão expressa no contrato. Licitude da cobrança, 

sendo vedada, entretanto, a cumulação com correção monetária, juros 

remuneratórios, juros moratórios e multa, durante o período de 

inadimplemento contratual. 4. TARIFA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS 

e CUSTÓDIA DE CHEQUES. Nos termos da Resolução nº 3919/2010, do 

BACEN, existindo pactuação expressa em relação às tarifas, não há 

ilegalidade em sua cobrança. Ademais, consoante posicionamento firmado 

pelo STJ, somente com a demonstração cabal de vantagem exagerada por 

parte do agente financeiro é que podem ser consideradas ilegais e 

abusivas. In casu, existência de cláusula expressa e ausência de 

comprovação de abusividade. 5. TARIFA DE CADASTRO (TC). É válida a 

Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo 

padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada 

no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. 

Ademais, deve estar expressamente contratada e seu montante não se 

revelar excessivo. Entendimento firmado pelo STJ, REsp nº 1251331. In 

casu, há cláusula expressa e o valor não se mostra excessivo. 6. IOF. 

LEGALIDADE DA COBRANÇA, INCLUSIVE DILUÍDO NAS PARCELAS DO 

MÚTUO. Não é ilegal a inclusão do imposto nas parcelas do mútuo, o qual 

já foi recolhido pela instituição financeira. Entendimento firmado pelo STJ, 

REsp nº 1251331. 7. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA e CADASTROS 

DE INADIMPLENTES. Impõe-se descaracterizar a mora diante do 

reconhecimento da abusividade de encargos da normalidade, assim como 

vedar a inscrição do nome da consumidora nos cadastros de 

inadimplentes. 8. COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 

Possibilidade. 9. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA, JUROS DE MORA e 

MULTA. Ausência de interesse recursal ao demandado no ponto. 

APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU 

CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70054027768, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Julgado em 

29/01/2014) (grifo nosso) Destarte, tendo o Colendo STJ decidido que 

permanece legítima a cobrança da Tarifa de Cadastro, cujo fato gerador é 

a “realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de 

dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações 

necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta 

de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de 

crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada 

cumulativamente", não há como acolher a pretensão da requerente acerca 

da exclusão do pagamento da referida taxa, portanto, mantenho a referida 

taxa contratada. Das tarifas administrativas No tocante às mencionadas 

tarifas de serviços de terceiros, registro de contrato e avaliação de bem, o 

Colendo Superior Tribunal de Justiça, no recente exame do Recurso 

Especial n. 1.578.553/RS (2016/0011277-6), representativo da 

controvérsia repetitiva relativa à legitimidade da cobrança das 

mencionadas tarifas administrativas, firmou o seguinte entendimento: “2.1. 

Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de 

serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser 

efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o 

ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, 

em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor 

da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a 

essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. 

Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da 

cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do 

contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não 

efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade 

excessiva, em cada caso concreto.” Logo, pelo constante do contrato, por 

se tratar de veículo usado, efetivamente houve a utilização e cobrança da 

tarifa de avaliação do bem, no valor de R$ 435,00 (quatrocentos e trinta e 

cinco reais). Desta forma, constato a legalidade da cobrança tão somente 

da tarifa de avaliação de bem (usado) no valor de R$ 435,00 

(quatrocentos e trinta e cinco reais). Entretanto, constato a cobrança de 

registro de contrato de R$ 356,40, seguro prestamista de R$ 979,00 e cap. 

parc. premiável de R$ 249,84, e que para tais cobranças não há 

comprovação no contrato do destino dessas quantias, e também se tratam 

de quantias voluptuosas. Ainda, com efeito, ante ao reconhecimento de 

cobrança ilegais, impõe-se a restituição dos valores despendidos, sob 

pena de ensejar o enriquecimento sem causa por parte da instituição 

financeira. Declaro a nulidade da cobrança das referidas tarifas de 

registro de contrato de R$ 356,40 (trezentos e cinquenta e seis reais e 

quarenta centavos), seguro prestamista de R$ 979,00 (novecentos e 

setenta e nove reais) e cap. parc. premiável de R$ 249,84 (duzentos e 

quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos). Verifico também a 

contratação de IOF (R$ 973,88). Quanto a este, é cediço que este é 

devido nas operações de crédito por conta dos contratos de 

financiamento, cuja incidência se dá nas operações de crédito realizadas 

por instituições financeiras. Dos encargos moratórios No que tange aos 

encargos incidentes no período de inadimplência, como pleiteia a 

requerente a nulidade da cláusula que estabelece encargos abusivos. 

Analisando o contrato de ID 21191074, constato na cláusula 6, 

visualiza-se apenas a incidência de juros moratórios de 8,10% ao mês, 

juros remuneratórios de 1,60% a.m., em caso de inadimplência, e multa 

moratória de 2% ao mês. No entanto, observo que não é possível a 

cumulação dos juros remuneratórios com juros moratórios e multa 

moratória no período de inadimplência, uma vez que representa, em 

verdade, a comissão de permanência, a qual, segundo remansosa 

jurisprudência, tem vedada a cobrança cumulada com outros encargos. A 

propósito, confiram-se os seguintes julgados: “DIREITO DO CONSUMIDOR 

E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO DE 

AUTOMÓVEL. JUROS REMUNERATÓRIOS CUMULADOS COM JUROS 

MORATÓRIOS E MULTA. CUMULAÇÃO INDEVIDA. 1. A comissão de 

permanência constitui encargo incidente quando constituída a mora, 

apresentando o caráter múltiplo de atualizar e remunerar a moeda, não 

podendo haver a cumulação de multa com juros e comissão de 

permanência. 2. Constatada a cobrança de juros remuneratórios, fazendo 

as vezes de comissão de permanência, cumulada com encargos outros, 

deve-se afastar do contrato previsão dessa natureza. 3. Apelação 

provida para extirpar do contrato firmado entre as partes a cobrança de 

juros remuneratórios disposta na cláusula 7ª. Em consequência, 

condenou-se o Réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios.” 

(APC 2010071027308-4, 1ª Turma Cível, Relator Desembargador FLÁVIO 

ROSTIROLA, julgado em 11/01/2012, DJ-e de 16/01/2012 p. 68) (sem 

grifos no original) “CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO 

CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. 

CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE 

INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º, DA MP N.º 2170-36/2001 PELO 

CONSELHO ESPECIAL DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

IMPOSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE 

CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS DE MORA. LIMITAÇÃO À TAXA 

DO CONTRATO. TAXA DE EMISSÃO DE BOLETO. ABUSIVIDADE. 

COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS DURANTE O PERÍODO DA 

NORMALIDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE DE INSCREVER O NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO 
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DE INADIMPLENTES. ATRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA AO RÉU. 

1. Com a revogação do § 3º do art. 192 da Constituição Federal, pela 

Emenda Constitucional nº 40/03, a limitação da taxa dos juros 

remuneratórios em 12% ao ano passou a ser tratada, apenas, pela 

legislação infraconstitucional. E, consoante entendimento pacífico da 

doutrina e da jurisprudência, as disposições contidas na referida 

legislação não se aplicam às instituições que integram o Sistema 

Financeiro Nacional, sob o fundamento de que este é regido pela Lei nº 

4.595/64. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal, no Enunciado 596, 

consolidou o entendimento de que os limites à estipulação da taxa de 

juros, constantes do Decreto nº 22.626/33, não se aplicam às operações 

realizadas por instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional. 

Assim sendo, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 

juros, sendo, a princípio, livres para fixarem com o contratante os juros a 

serem aplicados. 2. O art. 5º, da MP n.º 2170-36/2001, foi declarado 

inconstitucional, por decisão do Conselho Especial deste Tribunal de 

Justiça, no controle incidental de constitucionalidade, de modo que 

subsiste a vedação à capitalização mensal de juros. 3. Existindo no 

contrato encargo que, embora não receba o mesmo nome, tenha idêntica 

natureza da comissão de permanência, deve receber o mesmo tratamento 

desta, ou seja, deve ser calculado segundo a taxa de mercado apurada 

pelo Banco Central do Brasil, desde que limitado à taxa de juros do 

contrato e não cumulado com outros encargos de mora. 4. A cobrança da 

taxa de emissão de boleto é abusiva, na medida em que se trata de 

serviço inerente à própria atividade bancária, não havendo qualquer 

contraprestação por parte da entidade financeira, violando, assim, os 

direitos do consumidor. 5. O reconhecimento da existência de cobrança de 

encargos abusivos, durante o período da normalidade contratual, afasta 

os efeitos da mora, o que impossibilita a inclusão do nome do autor nos 

cadastros de restrição ao crédito, enquanto pender a discussão judicial 

acerca do contrato. 6. Se, com o provimento de seu recurso, o autor 

passou a ser vencedor na maior parte de seus pedidos, restando vencido 

em parcela mínima, impõe-se a inversão dos ônus da sucumbência, para 

que estes sejam atribuídos integralmente ao réu. 7. Apelo parcialmente 

provido.” (APC 2009011000855-0, 4ª Turma Cível, Relator Desembargador 

ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, julgado em 07/12/2011, DJ-e de 

12/01/2012 p. 105) (sem grifos no original) No particular, pertinentes os 

fundamentos expendidos pelo eminente Relator da APC n.º 

2010071027308-4, acima citada, razão pela qual peço vênia para 

transcrevê-los, por se tratar de caso análogo ao presente: “Recordemos 

que a comissão de permanência constitui encargo incidente quando 

constituída a mora, apresentando o caráter múltiplo de atualizar e 

remunerar a moeda, não podendo haver a cumulação de multa com juros 

moratórios e comissão de permanência.” No caso em análise, os juros 

remuneratórios, que fazem as vezes da comissão de permanência, 

encontram-se cumulados com juros moratórios e multa. Restaram, pois, 

arbitrados de forma potestativa, de modo que uma parte encontra-se à 

mercê da outra, na medida em que as taxas de tais juros somente poderão 

ser aferidas pela própria Instituição Financeira. Em outras palavras, o 

consumidor não foi informado, claramente, do quanto lhe será cobrado na 

hipótese de impontualidade no pagamento. Logo: PROCESSO CIVIL. 

REVISÃO CONTRATUAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. CUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA. 

RECURSO DESPROVIDO. Não é possível a cumulação dos juros 

remuneratórios com juros moratórios e multa moratória no período de 

inadimplência, por representar, em verdade, comissão de permanência, a 

qual não pode ser cumulada com outros encargos. (Acórdão n. 604162, 

20110110193234APC, Relator LÉCIO RESENDE, 1ª Turma Cível, julgado em 

18/07/2012, DJ 23/07/2012 p. 69) No contrato de ID 21191074 constam 

encargos indevidamente cumulados e abusivos, assim, em consequência 

da exclusão dos juros remuneratórios (que, no caso, faz às vezes de 

comissão de permanência), instituo como penalidades de mora: multa de 

2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês 

e, ainda, a correção monetária pelo INPC. Da descaracterização da mora 

Compulsando os autos, afirmou a requerente a descaracterização da 

mora, pela incidência de encargos abusivos no contrato no período da 

normalidade contratual. Entretanto, improcedentes os pleitos da requerente 

acerca da revisão dos encargos incidentes no período da normalidade 

contratual. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o 

reconhecimento do abuso nos encargos exigidos no período da 

normalidade contratual, tais como capitalização de juros indevida, 

descaracteriza a mora do devedor. Isto porque a dificuldade do 

pagamento é a própria causa do inadimplemento. Veja-se: “AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO 

BANCÁRIO. BUSCA E APREENSÃO. COBRANÇA IRREGULAR DE 

ENCARGOS DA NORMALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. 

EXTINÇÃO DO FEITO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Consoante pacífica 

jurisprudência desta col. Corte Superior de Justiça, a mora do devedor é 

descaracterizada tão somente quando o caráter abusivo decorrer da 

cobrança dos chamados encargos do ‘período da normalidade’. 

Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg 

no AREsp 326.567/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTATURMA, 

julgado em 18/2/2014). Dessa forma, uma vez não constatada qualquer 

abusividade na cobrança dos encargos no período da normalidade 

contratual, assim como não demonstrado eventual ônus excessivo, 

desvantagem exagerada, enriquecimento ilícito por parte do agente 

financeiro, não há falar em descaracterização da mora. Da repetição de 

indébito Registro que a repetição do indébito é consequência lógica da 

redefinição do débito operada a partir da revisão do contrato. Assim, no 

caso, deve ser deferido. Isso porque limitados os juros e afastados os 

encargos abusivos, na prática, haverá repetição do indébito, caso 

cabalmente demonstrado o pagamento a maior. Assim entende a 

jurisprudência: “REVISIONAL. CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO. 

DESCONTO DE DUPLICATAS. PRELIMINAR. LIMITES DA REVISÃO. A 

RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO 

EM CONTA CORRENTE (CHEQUE ESPECIAL) NÃO IMPORTA EM 

NOVAÇÃO, HAJA VISTA A UNICIDADE E A CONTINUIDADE DA RELAÇÃO 

NEGOCIAL ENTRE AS PARTES, POSSIBILITANDO A REVISÃO JUDICIAL DE 

TODA A RELAÇÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. 

POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CLÁUSULAS A LIMITAR OS JUROS 

PRATICADOS DE FORMA ELEVADA, COM FUNDAMENTO NO CDC. 

CAPITALIZAÇÃO. E AFASTADA A CAPITALIZAÇÃO MENSAL, UMA VEZ 

AUSENTE AUTORIZAÇÃO LEGAL, SENDO PERMITIDA NA FORMA ANUAL. 

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. É ILEGAL QUANDO ESTIPULADA EM 

ÍNDICE ABERTO, SUJEITO AO EXCLUSIVO ARBÍTRIO DE UMA DAS 

PARTES, FORTE O DISPOSTO NO ART. 115, DO CÓDIGO CIVIL. 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. O PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC 

NÃO EXIGE A PROVA DO PAGAMENTO COM ERRO, BASTANDO A 

COBRANÇA DE QUANTIA INDEVIDA PARA POSSIBILITAR A DEVOLUÇÃO 

DO EXCESSO, QUE DEVERÁ SER IGUAL AO PAGO A MAIOR E NÃO EM 

DOBRO, UMA VEZ AUSENTE A MA-FÉ DO BANCO.” (APELAÇÃO CÍVEL 

Nº 70006947238, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DO RS, RELATOR: PAULO AUGUSTO MONTE LOPES, JULGADO EM 

24/09/2003). Eventualmente, comprovados pagamentos a maior e 

indevidos, mostra-se possível à repetição do que foi pago, mas não em 

dobro. Antes da repetição de indébito, todavia, deve haver a 

compensação, nos termos do art. 369 do Código Civil. DISPOSITIVO Isso 

posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, nos termos 

do artigo 487, I do Código de Processo Civil, e, de consequência: 1. 

Mantenho os juros remuneratórios do contrato de cédula de crédito 

bancário aventados em 1,60% ao mês; 2. Pela licitude, neste caso, 

mantenho a capitalização mensal de juros porque a taxa anual do contrato 

(itens 5.1 e 5.2) é maior que doze vezes a taxa mensal pactuada; 3. 

Mantenho a contratação da Tarifa de Cadastro, em vista da sua legalidade; 

4. Mantenho a contratação da Tarifa de Avaliação do Bem, em vista de 

sua destinação e legalidade; 5. Declaro a nulidade da cobrança das 

despesas de registro de contrato de R$ 356,40 (trezentos e cinquenta e 

seis reais e quarenta centavos), seguro prestamista de R$ 979,00 

(novecentos e setenta e nove reais) e cap. parc. premiável de R$ 249,84 

(duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), em vista 

da abusividade destas, devendo as referidas tarifas serem restituídas à 

requerente, na forma simples, acrescidas de correção monetária pelo INPC 

desde a data da contratação, ou seja, 18/03/2019 e juros de 1% ao mês 

contados a partir da citação; 6. Determino a exclusão dos juros 

remuneratórios (que, no caso, faz às vezes de comissão de 

permanência), instituo como penalidades de mora: multa de 2% (dois por 

cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a 

correção monetária pelo INPC; 7. Afasto o pedido de descaracterização da 

mora, pois não houve a constatação de encargos abusivos no período da 

normalidade contratual; 8. Após a revisão do débito, desde o início do 

contrato, em havendo saldo a favor da requerente, deve-se em primeiro 

proceder à compensação e, posteriormente, a repetição de indébito, na 

forma simples, tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a 

contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da 
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data do dispêndio. Considerando que a requerente decaiu em parte mínima 

de seus pedidos, condeno o Banco requerido ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios em favor da parte contrária, os 

quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizado. A 

liquidação de sentença deverá obedecer aos parâmetros desta decisão. 

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos com as cautelas devidas. P. R. I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 17 de abril 

de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário [1] “Nos contratos bancários, é vedado 

ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006459-94.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE FREITAS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1006459-94.2020.8.11.0041. Vistos etc. Aymoré Crédito, 

Financiamento e Investimento S/A propôs Ação de Busca e Apreensão em 

face de Andre Freitas da Silva, pleiteando a busca e apreensão do bem, 

objeto do contrato. Compulsando detidamente os autos, constato a 

ausência de documentos necessários à propositura da ação. Em decisão 

de Id 30718354 o juízo determinou a emenda à inicial, devendo o 

requerente trazer a regular notificação extrajudicial ou protesto do 

requerido, comprovando sua constituição em mora, sob pena de 

indeferimento da inicial e extinção da ação. O requerente comparece em 

petição de Id 31248097, requerendo novamente a dilação do prazo, no 

entanto, verifico que foram concedidos prazos consoante decisões de Id's 

29265101, 29800510 e 30718354. Isto posto, o requerente não trouxe a 

competente notificação extrajudicial do requerido ou instrumento de 

protesto, bem como a decisão de Id 30718354 restou irrecorrida. Assim, 

em virtude do não cumprimento da determinação de emenda à inicial, não 

havendo nos autos os documentos necessários para prosseguimento e 

julgamento do feito, indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTA A LIDE sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 330, inciso IV e artigo 485, 

inciso IV, ambos do Código de Processo Civil. Custas remanescentes, se 

houver, deverão ser arcadas pelo requerente. Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as 

cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. Le/Cuiabá, 17 de abril de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1036827-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDENIL DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO NASCIMENTO GONCALVES DRUMOND OAB - MG62626 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1036827-57.2018.8.11.0041. Vistos etc. Cleidenil dos Santos 

Silva ingressou com Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela 

Antecipada em face de Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A. Afirmou 

a requerente que não se recorda de ter realizado contrato de cartão de 

crédito com o requerido, constatando o desconto efetuado pelo mesmo em 

sua folha de pagamento iniciando em junho/2012 no valor de R$ 134,20, 

perdurando até este mês no valor de R$ 513,17. Que tais descontos são 

ilegais, possuindo apenas consignação perante ao requerido. Assim, 

requereu a concessão de tutela antecipada para determinar a suspensão 

dos descontos na folha de pagamento da requerente, no tocante ao 

cartão de crédito, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a 

inversão do ônus da prova e que o requerido apresente o contrato 

original. Aduziu que não contratou cartão de crédito e sim empréstimo 

consignado em folha de pagamento. Defendeu a relação de consumo, o 

ressarcimento pelos danos morais sofridos, ao final, pleiteou a 

procedência total da ação, condenando o requerido ao pagamento de 

danos morais, repetição do indébito e ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Protestando por todos os meios 

de provas admitidos, deu à causa o valor de R$ 95.303,70 (noventa e 

cinco mil e trezentos e três reais e setenta centavos). A inicial veio 

instruída com documentos. Pela decisão contida no Id 16286880 o juízo 

deferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita, a inversão do ônus 

da prova, indeferiu o pedido de tutela antecipada e determinou a citação 

do requerido. Regularmente citado, o banco requerido apresentou defesa, 

Id 17250859. Em sua defesa, alegou não deve ser acolhida a tese de 

fraude arguida pela autora, uma vez que esta assinou o instrumento, 

recebeu o valor do empréstimo e usufruiu dos serviços oferecidos pelo 

cartão de crédito. Defendeu que a autora recebeu todas as instruções no 

momento da celebração do contrato, aduzindo que inexiste dano moral, 

refutando os argumentos da autora. Acostou cópia das faturas do cartão 

de crédito, constante do Id 17250858. Devidamente intimada a requerente 

para manifestar-se acerca da contestação, compareceu na petição 

contida no Id 17660485, apresentando impugnação. Pela decisão de Id 

22651094 determinou o Juízo a intimação das partes para especificarem 

as provas que ainda pretendiam produzir, tendo ambos postulado pelo 

julgamento antecipado da lide. Compareceu a requerente na petição de Id 

25110316 pedindo pela desistência da ação. O banco requerido discordou 

da desistência da ação, petição de Id 25538457. Na petição de Id 

30145300 manifestou a autora, aduzindo que o banco aproveitando do 

interesse da consumidora em sanar a questão administrativamente e 

contratar empréstimo, a induziu a pedir a desistência da ação. Vieram-me 

os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição 

e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada movida 

por Cleidenil dos Santos Silva em face de Banco Olé Bonsucesso 

Consignado S/A. Pretende a requerente com a presente ação declarar a 

nulidade do contrato firmado com o banco requerido, uma vez que 

acreditava ser de empréstimo consignado, tendo ao final ressarcimento 

pelos danos morais que alega ter sofrido. Incide à hipótese vertente a 

regra inserta no inciso I do artigo 355, do Código de Processo Civil, o que 

impõe o julgamento antecipado da lide, por cuidar de matéria 

exclusivamente de direito. Afirmou a requerente que não se recorda de ter 

realizado contrato de cartão de crédito com o requerido, constatando o 

desconto efetuado pelo mesmo em sua folha de pagamento iniciando em 

junho/2012 no valor de R$ 134,20, perdurando até este mês no valor de 

R$ 513,17. Que tais descontos são ilegais, possuindo apenas 

consignação perante ao requerido. Pela decisão contida no Id 16286880 o 

juízo deferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita, a inversão do 

ônus da prova, indeferiu o pedido de tutela antecipada e determinou a 

citação do requerido. Regularmente citado, o banco requerido apresentou 

defesa, Id 17250859. Em sua defesa, alegou não deve ser acolhida a tese 

de fraude arguida pela autora, uma vez que esta assinou o instrumento, 

recebeu o valor do empréstimo e usufruiu dos serviços oferecidos pelo 

cartão de crédito. Defendeu que a autora recebeu todas as instruções no 

momento da celebração do contrato, aduzindo que inexiste dano moral, 

refutando os argumentos da autora. Acostou cópia das faturas do cartão 

de crédito, constante do Id 17250858. Compareceu a requerente na 

petição de Id 25110316, pedindo pela desistência da ação. O banco 

requerido discordou da desistência da ação, petição de Id 25538457. 

Inexistindo preliminares, passo à análise do mérito da presente ação. - Da 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor Conforme já determinado 

pelo Juízo em decisão proferida no Id 16286880, tenho como incidente o 
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Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários. E de 

consequência, a inversão do ônus da prova. DO MÉRITO Inicialmente, 

verifico que apesar dos substanciosos argumentos expendidos pela 

autora, as partes celebraram Contrato de Cartão de Crédito, de nº 

820629296-6, cópia constante do Id 17250856. Verifico que a própria 

autora acostou declaração, escrita de próprio punho, com firma 

reconhecida, constante do Id 25538456, reconhecendo que firmou o 

referido contrato de cartão de crédito. Bem ainda, entendo que apesar do 

seu pedido de desistência da ação, manifestada na petição de Id 

25110316, o banco não concordou com a desistência, uma vez que o feito 

já se encontrava maduro para sentença. A desistência da ação é uma 

faculdade processual do autor, bastando a sua manifestação de vontade 

para que seja analisado o pedido. Todavia, na forma disciplinada no art. 

485 § 4º do Código de Processo Civil: “Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: § 4º Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o 

consentimento do réu, desistir da ação”. Assim, após a citação do 

requerido, o mesmo tem de ser ouvido sobre o pedido de desistência 

formulado pelo autor. Considerando que a oposição do banco ao pedido 

de desistência da autora se encontra devidamente fundamentada, de 

justificativa razoável e coerente, tenho que merece guarida os autos do 

banco. Sabe-se que na falta de um consenso, não há como o Juiz 

homologar e extinguir a ação sem a resolução do mérito. Com efeito, 

necessário levar em consideração que já havia se formado o contraditório, 

bem ainda, os princípios do direito, como a bilateralidade da ação e da 

pretensão deduzida em juízo, sendo consequência direta das basilares 

garantias de ordem constitucional exteriorizadas pelo contraditório, pela 

inarredabilidade do controle da jurisdição, pelo princípio da isonomia e pelo 

devido processo legal. Ademais, necessário ter consciência para evitar o 

uso indevido da máquina judiciária. Motivo pelo qual, afasto o pedido de 

desistência da ação, ofertada pela autora. Destaco que se trata o caso em 

estudo de contrato na modalidade cartão de crédito, no qual o pagamento 

é realizado por desconto mensal direto na folha de pagamento do 

consumidor, do valor mínimo indicado na fatura do cartão. Assim, além da 

previsão legal da possibilidade de desconto em folha de pagamento de 

valores destinados ao pagamento de cartão de crédito (Lei n.º 

13.172/2015), mediante utilização da reserva de margem consignável, no 

presente caso, verifica-se que a autora teve informações suficientes 

sobre a sistemática de funcionamento do contrato firmado. Assim, 

verifica-se que a falta de cautela se deu por parte da própria autora, que 

adquiriu o cartão de crédito, realizou saques e compras com o cartão e 

reconheceu sua ciência com o mesmo na declaração de Id 25538456. 

Desta forma, é inarredável concluir que nenhum direito assiste à 

requerente no tocante à reparação pretendida. A responsabilidade do 

requerido na realização do negócio objeto dos autos deve ser analisada 

sob o viés da teoria subjetiva da culpa, que pressupõe alguns elementos, 

consoante os preceitos insculpidos nos artigos 186 e 927 do Código Civil, 

sendo eles: ação ou omissão contrária ao direito, dolo ou culpa, dano e 

relação de causalidade. O nosso Código Civil é bem claro ao estabelecer 

que o dever de reparação, como consequência do ilícito civil há de 

decorrer necessariamente da culpa, ou seja, da reprovabilidade da 

conduta do agente, que por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, tenha violado direito ou causado dano a outrem: “Art. 186. 

Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito.” No caso analisando, restou suficientemente 

demonstrado que inexiste ilícito civil ou reprovabilidade na conduta do 

requerido. Em suma, estão ausentes, na espécie, os pressupostos para 

imposição de responsabilidade civil ao réu e o dever de indenizar os 

danos materiais e morais alegados pela requerente na petição inicial, 

situação que impõe a rejeição dos pedidos. "Somente o procedimento 

antijurídico, contrário a um prévio dever de conduta, leva à configuração 

do "ato ilícito" e à geração da consequente responsabilidade pelo 

ressarcimento do injusto prejuízo causado a outrem". (Responsabilidade 

Civil por Dano Moral, in Responsabilidade Civil, Doutrina e Jurisprudência, 

Aide, 4ª ed., p. 25). Portanto, a responsabilidade civil pressupõe a 

comprovação da existência da conduta antijurídica causadora e do nexo 

de causalidade que vincula o malefício ao irregular comportamento 

imputado. Ausente qualquer desses elementos, não subsiste a obrigação 

indenizatória. Sabe-se que para que se configure a responsabilidade civil 

é indispensável a demonstração de seus elementos essenciais, a saber, o 

ato ilícito, doloso ou culposo, o dano experimentado e, finalmente, o nexo 

de causalidade entre este e aquele. Verifica-se, portanto, a ausência de 

comprovação da conduta antijurídica do requerido, não se podendo atribuir 

a ele a responsabilidade pelos danos experimentados pela autora, o qual 

não desincumbiu do ônus do art. 373, inciso II, do Código de Processo 

Civil. No caso dos autos, não se pode falar ilícito passível de ensejar a 

responsabilidade civil e o consequente dever de compor eventual dano 

moral. Assim, outro caminho no resta senão reconhecer-se a 

improcedência da ação. DISPOSITIVO Em face do exposto e por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação movida 

por Cleidenil dos Santos Silva em face de Banco Olé Bonsucesso 

Consignado S/A, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. 

De consequência, condeno a requerente ao pagamento de honorários 

advocatícios em favor do patrono do requerido, que fixo em 20% (vinte 

por cento) do valor da causa, em decorrência do princípio da causalidade, 

nos termos do §2° do artigo 85 do Código de Processo Civil. Todavia, a 

obrigação ficará suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita, nos 

termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50. Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 17 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016949-78.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. V. R. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DIRENE DE MORAES OAB - MT13878-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ FARIA OAB - MT10917-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. P. D. M. P. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM AÇÃO CÍVEL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ 

AUTOS Nº 1016949-78.2020.8.11.0041 REQUERENTE: MARIA VILANY 

REIS ARAUJO REQUERIDO: DIRETOR PRESIDENTE DO MT PREV W Vistos. 

Trata-se de Ação de Concessão de Benefício Previdenciário ajuizada por 

Maria Vilany Reis Araújo em face do MT PREV Mato Grosso Previdência . 

Com a petição inicial, foram juntados diversos documentos e os autos 

vieram automaticamente conclusos para análise. É o relatório. DECIDO. 

Compulsando os autos, verifica-se que, muito embora a petição inicial 

tenha sido endereçada ao Juízo da Vara Especializada da Fazenda 

Pública, a demanda foi equivocadamente distribuída a esta Vara 

Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular. Pois bem. Desde já, 

anoto que o arquivamento da presente ação é medida que se impõe. 

Ocorre que, no processo eletrônico, a atribuição para cadastramento do 

feito é das próprias partes, através de seus patronos, sendo que o 

correto preenchimento dos dados, classes e assuntos processuais é 

essencial para a distribuição da ação ao juízo competente. Com efeito, 

dispõe a ResoluçãoTJ-MT/TP nº 03, de 12 de abril de 2018, a qual 

regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em seu art. 26: “Art. 26. Na 

propositura da ação é obrigatória a identificação da classe processual, o 

preenchimento dos dados estruturados exigidos pelo Sistema PJe, bem 

como o registro dos assuntos respectivos aos pedidos com observância 

das Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciário, conforme 

Resolução n. 46, de 18.12.2007, do Conselho Nacional de Justiça.” Da 

mesma forma, acerca da distribuição dos feitos, dispõe o art. 40: “Art. 40. 

A distribuição da petição inicial no Sistema PJe será feita diretamente por 

aquele que tenha capacidade postulatória, sem necessidade da 

intervenção do distribuidor de feitos ou da secretaria, situação em que a 

autuação ocorrerá de forma automática, mediante recibo eletrônico de 

protocolo, disponível permanentemente para guarda do peticionante.” 

Dessa forma, é responsabilidade da parte, por meio do seu respectivo 

advogado, efetuar a correta alimentação do sistema no ato de 

cadastramento do feito, de maneira que, não o fazendo e vindo o 

processo a cair em Juízo incompetente, deverá diligenciar para realizar 

nova distribuição ao Juízo competente. Ressalto que, após detida reflexão 

sobre o assunto, sedimentei o entendimento de que casos como o 
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presente, de distribuição equivocada do feito em razão de erro no 

cadastramento do Sistema PJE, não devem ser tratados como situação 

que enseja declínio de competência. Destarte, o declínio de competência 

deve ocorrer quando, direcionado intencionalmente um feito a determinado 

juízo, esse juízo se convença não ser o competente [em caráter absoluto] 

para processar e julgar a demanda proposta. Porém, esse não é o caso 

dos autos. Isso porque restou asseverado pela própria parte autora na 

exordial que a presente ação é de competência da Vara Especializada da 

Fazenda Pública. Anoto que, acaso fosse determinada a redistribuição do 

feito neste momento, é extremamente provável que se ensejasse o 

fenômeno da litispendência, haja vista que a parte autora pode já ter 

proposto nova demanda no Juízo competente. Aliás, friso que essa atitude 

[nova propositura da ação pela própria parte] é medida mais célere do que 

aguardar por eventual decisão judicial que venha, no presente feito, 

determinar a sua redistribuição e, posteriormente, aguardar pela efetiva 

realização do ato de redistribuição pela Secretaria desta Vara. Por 

oportuno, ressalto que corrobora, ainda, com a determinação do 

arquivamento do presente feito [ao invés da redistribuição] o fato que a 

simples redistribuição impactaria negativamente na META 01 do Conselho 

Nacional de Justiça – CNJ [impulsionar o julgamento de “quantidade maior 

de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente”], 

na medida em que, mesmo redistribuídos, os feitos incorretamente 

distribuídos a este Juízo permaneceriam sem baixa em razão da ausência 

de prolação de sentença. Deste modo, este Juízo da Vara Especializada 

em Ação Civil Pública e Ação Popular é incompetente para conhecer, 

processar e julgar a demanda apresentada, o que, diante dos 

fundamentos expostos, impõe a extinção do feito sem resolução de mérito, 

por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo. Ante o exposto, DECLARO a incompetência 

absoluta deste Juízo para processar e julgar a presente ação e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, 

ressalvando à parte autor o direito de postular seu direito no Juízo 

competente. Sem condenação em custas e honorários. Registrada nesta 

data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

16 de Abril de 2020. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016774-84.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. D. S. E. -. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL NASCIMENTO RAMALHO OAB - MT24405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. P. -. P. M. D. C. -. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Proc. 1016774-84.2020.8.11.0041 Vistos etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo com 

pedido Liminar, ajuizada por P.P. de Souza Eireli-ME, em desfavor da 

Prefeitura Municipal de Cuiabá e da Secretaria de Mobilidade Urbana. 

Analisando os autos, verifico que a presente ação foi distribuída 

equivocadamente para este Juízo, inclusive, a própria petição inicial está 

endereçada para a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, muito embora figure 

no polo passivo o ente público municipal – Fazenda Municipal. A 

Resolução TJ-MT/TP n.º 03/2018, que regulamenta o Processo Judicial 

Eletrônico, estabelece, em seus arts. 26 e 40, que a distribuição da petição 

inicial e o correto cadastramento do feito são de responsabilidade daquele 

que tem capacidade postulatória. Veja-se: “Art. 26. Na propositura da 

ação é obrigatória a identificação da classe processual, o preenchimento 

dos dados estruturados exigidos pelo Sistema PJe, bem como o registro 

dos assuntos respectivos aos pedidos com observância das Tabelas 

Processuais Unificadas do Poder Judiciário, conforme Resolução n. 46, de 

18.12.2007, do Conselho Nacional de Justiça. § 1º Previamente ao 

cadastro dos polos ativo e passivo, o advogado deverá se certificar da 

inexistência de cadastro da parte no sistema, de modo a evitar a 

multiplicidade de cadastros.” (...) “Art. 40. A distribuição da petição inicial 

no Sistema PJe será feita diretamente por aquele que tenha capacidade 

postulatória, sem necessidade da intervenção do distribuidor de feitos ou 

da secretaria, situação em que a autuação ocorrerá de forma automática, 

mediante recibo eletrônico de protocolo, disponível permanentemente para 

guarda do peticionante.” Invariavelmente, quando qualquer item do 

cadastro do processo é preenchido de forma equivocada, os autos são 

encaminhados pelo sistema a Juízo incompetente, diverso daquele que foi 

indicado no endereçamento da petição inicial. Esta hipótese, entretanto, 

não caracteriza a incompetência funcional, material, territorial ou de valor, 

pois decorre de uma falha no cadastro do processo e não da intenção do 

requerente que, inclusive, dirigiu a petição inicial a outro Juízo. Não se 

pode olvidar que a competência é pressuposto processual subjetivo 

positivo e, assim, o desenvolvimento regular do processo está diretamente 

relacionado à competência do juiz para exercitar a jurisdição no caso 

concreto. É importante consignar, também, que a redistribuição do 

processo ao outro Juízo é medida que pode ser mais demorada e 

prejudicial à parte do que um novo ajuizamento – desta vez com o 

preenchimento correto do cadastro. Não raras vezes deparamos com 

situações no sistema eletrônico que não permitem a redistribuição. Outra 

questão relevante a ser considerada é que a correção do cadastro e a 

redistribuição do processo não acarretam a sua baixa no estoque deste 

Juízo, pois não se trata de andamento que registra a prolação de 

sentença. Esta situação traz impacto negativo no cumprimento da Meta 01 

do Conselho Nacional de Justiça: “Julgar quantidade maior de processos 

de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente excluídos os 

suspensos e sobrestados”. Em suma, este Juízo não é competente para 

conhecer, processar e julgar o feito e, considerando os fundamentos 

acima expostos, notadamente a ausência de pressuposto válido e regular 

de desenvolvimento do processo, a sua extinção sem julgamento do 

mérito, é medida que se impõe. Diante do exposto, com fundamento no art. 

485, IV, do CPC, julgo extinto o processo sem julgamento do mérito, 

ressalvado ao requerente a possibilidade de postular seu direito perante o 

Juízo competente. Sem condenação em custas e honorários. Transitada 

em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de praxe. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de abril de 2020. Celia Regina 

Vidotti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016703-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E 

SOCIAL DO VALE DO RIO CUIABA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO BORGES DE SOUZA SA OAB - MT20901-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR KEMER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM AÇÃO CÍVEL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ 

AUTOS Nº 1016703-53.2018.8.11.0041 REQUERENTE: CONSORCIO 

INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO 

VALE DO RIO CUIABA REQUERIDO: VALDECIR KEMER AT Vistos. Trata-se 

de Ação Civil Pública de Ressarcimento por Ato de Improbidade 

Administrativa proposta por Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento 

Econômico e Social do Vale do Rio Cuiabá em desfavor de Valdecir Kemer. 

Restou determinada a intimação da parte autora para emendar a petição 

inicial, a fim de regularizar sua representação, assim como para acostar 

aos autos documento indispensável à propositura da ação, qual seja, a 

íntegra do voto na decisão oriunda do TCE/MT, que resultou no acórdão nº 

368/2012, proferido no processo nº 4.640-0/2012, sob pena de extinção. 

Todavia, consoante certificado de Id nº 15323066, a parte autora deixou 

de atender a determinação judicial, tendo quedado-se inerte. É o breve 

relato. DECIDO. Consoante exposto no relatório, verifica-se que fora 

concedido à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para que 

promovesse a emenda da inicial e regularizasse sua representação, sob 

pena de extinção, nos termos do art. 76, inciso I c/c art. 321 do Código de 

Processo Civil. Nota-se, entretanto, que apesar de devidamente intimado, o 

causídico da parte autora não providenciou a emenda da inicial, deixando 

de corrigir os defeitos que impedem o recebimento da inicial, devendo, 

portanto, a petição inicial ser indeferida, por imposição legal, ex vi dos 

arts. 321, parágrafo único, e 485, inciso I, ambos do referido Diploma 

Processual. Além disso, a irregularidade da representação, não sanada, 

acarreta a extinção do feito, nos termos do art. 76, § 1º, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Ademais, inobstante a natureza coletiva da presente 

demanda, verificado o descumprimento da determinação judicial, 

permanecendo as irregularidade que inviabilizam o prosseguimento da lide, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Nesse sentido colaciono o 

seguinte julgado, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

DETERMINAÇÃO DE EMENDA. REGULARIZAÇÃO AO VALOR DA CAUSA 
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E ESCLARECIMENTOS QUANTO AO CONTEÚDO ECONÔMICO DO PEDIDO. 

DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. 

Independentemente da natureza da demanda (individual ou coletiva), cabe 

ao juiz analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os 

pressupostos processuais, as condições da ação, bem como a existência 

de circunstâncias que impossibilitam a regularidade da marcha processual. 

2. A referida norma é cogente e determina ao magistrado que confira 

oportunidade à parte para a emenda à petição inicial, caso verifique a 

ocorrência de eventuais defeitos ou irregularidades que impeçam o 

preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320 do CPC, 

viabilizando, com isso, o prosseguimento regular do feito. 3. Caso a parte 

não aproveite o ensejo, sanando eventual irregularidade ou esclarecendo 

ao Juízo quanto à desnecessidade de tal medida, configurado está o 

descumprimento da determinação judicial, fazendo incidir o teor do 

parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil. 4. Recurso 

conhecido e desprovido.” (TJ-DF 07057487020188070001 DF 

0705748-70.2018.8.07.0001, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de 

Julgamento: 13/12/2018, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 23/01/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

CUMPRIMENTO. CONSUMIDOR. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. 

DETERMINAÇÃO. INÉRCIA. EXTINÇÃO. 1. De regra, a sentença na ação 

civil pública faz coisa julgada erga omnes nos limites da competência 

territorial do órgão prolator, segundo o artigo 16 da Lei n. 7.347/85, 

alterado pela Lei n. 9.494/97. No entanto, albergando-se matéria 

consumerista que atinja interesse para além da jurisdição do juízo prolator, 

no âmbito nacional, a coisa julgada alcançara os interessados domiciliados 

em outras comarcas, nos termos do art. 103 do CDC. 2. Determinada a 

emenda à inicial e quedando-se a parte autora inerte em atender, não 

trazendo os documentos necessários à regular instrução do feito, mister 

se faz indeferir a exordial e extinguir o feito sem resolução de mérito. 3. 

Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-DF 07136976420178070007 DF 

0713697-64.2017.8.07.0007, Relator: LEILA ARLANCH, Data de 

Julgamento: 11/03/2019, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 18/03/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa maneira, não 

tendo a parte autora cumprido o ônus judicial que lhe competia, imperioso o 

indeferimento da petição inicial, eis que inviável se mostra a mantença do 

curso processual por impossibilidade total de seu prosseguimento. Ante o 

exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com fundamento no art. 320 c/c art. 

321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, incisos I e IV do mesmo estatuto processual. 

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais. Sem 

honorários advocatícios, eis que a parte requerida sequer constituiu 

advogado nos autos. Preclusa a via recursal, INTIME-SE a parte requerida 

do trânsito em julgado da sentença (art. 331, § 3º do CPC). Registrada 

nesta data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 16 de Abril de 2020. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016853-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DBA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA - 

EPP (TESTEMUNHA)

BALLOTTIN MAQUINAS LTDA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA KATHELINE BORDIGNON OAB - SC13785 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (TESTEMUNHA)

Outros Interessados:

SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE 

(LITISCONSORTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM AÇÃO CÍVEL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ 

AUTOS Nº 1016853-63.2020.8.11.0041 TESTEMUNHA: DBA INDUSTRIA E 

COMERCIO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA - EPP, BALLOTTIN 

MAQUINAS LTDA TESTEMUNHA: ESTADO DE MATO GROSSO W Vistos. 

Trata-se de Ação Ordinária de Inexigibilidade de Débito Fiscal ajuizada por 

DBA Indústria e Comércio de Equipamentos Rodoviários Ltda em face do 

Estado de Mato Grosso . Com a petição inicial, foram juntados diversos 

documentos e os autos vieram automaticamente conclusos para análise. É 

o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que, muito embora 

a petição inicial tenha sido endereçada ao Juízo da Vara Especializada da 

Fazenda Pública, a demanda foi equivocadamente distribuída a esta Vara 

Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular. Pois bem. Desde já, 

anoto que o arquivamento da presente ação é medida que se impõe. 

Ocorre que, no processo eletrônico, a atribuição para cadastramento do 

feito é das próprias partes, através de seus patronos, sendo que o 

correto preenchimento dos dados, classes e assuntos processuais é 

essencial para a distribuição da ação ao juízo competente. Com efeito, 

dispõe a ResoluçãoTJ-MT/TP nº 03, de 12 de abril de 2018, a qual 

regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em seu art. 26: “Art. 26. Na 

propositura da ação é obrigatória a identificação da classe processual, o 

preenchimento dos dados estruturados exigidos pelo Sistema PJe, bem 

como o registro dos assuntos respectivos aos pedidos com observância 

das Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciário, conforme 

Resolução n. 46, de 18.12.2007, do Conselho Nacional de Justiça.” Da 

mesma forma, acerca da distribuição dos feitos, dispõe o art. 40: “Art. 40. 

A distribuição da petição inicial no Sistema PJe será feita diretamente por 

aquele que tenha capacidade postulatória, sem necessidade da 

intervenção do distribuidor de feitos ou da secretaria, situação em que a 

autuação ocorrerá de forma automática, mediante recibo eletrônico de 

protocolo, disponível permanentemente para guarda do peticionante.” 

Dessa forma, é responsabilidade da parte, por meio do seu respectivo 

advogado, efetuar a correta alimentação do sistema no ato de 

cadastramento do feito, de maneira que, não o fazendo e vindo o 

processo a cair em Juízo incompetente, deverá diligenciar para realizar 

nova distribuição ao Juízo competente. Ressalto que, após detida reflexão 

sobre o assunto, sedimentei o entendimento de que casos como o 

presente, de distribuição equivocada do feito em razão de erro no 

cadastramento do Sistema PJE, não devem ser tratados como situação 

que enseja declínio de competência. Destarte, o declínio de competência 

deve ocorrer quando, direcionado intencionalmente um feito a determinado 

juízo, esse juízo se convença não ser o competente [em caráter absoluto] 

para processar e julgar a demanda proposta. Porém, esse não é o caso 

dos autos. Isso porque restou asseverado pela própria parte autora na 

exordial que a presente ação é de competência da Vara Especializada da 

Fazenda Pública. Anoto que, acaso fosse determinada a redistribuição do 

feito neste momento, é extremamente provável que se ensejasse o 

fenômeno da litispendência, haja vista que a parte autora pode já ter 

proposto nova demanda no Juízo competente. Aliás, friso que essa atitude 

[nova propositura da ação pela própria parte] é medida mais célere do que 

aguardar por eventual decisão judicial que venha, no presente feito, 

determinar a sua redistribuição e, posteriormente, aguardar pela efetiva 

realização do ato de redistribuição pela Secretaria desta Vara. Por 

oportuno, ressalto que corrobora, ainda, com a determinação do 

arquivamento do presente feito [ao invés da redistribuição] o fato que a 

simples redistribuição impactaria negativamente na META 01 do Conselho 

Nacional de Justiça – CNJ [impulsionar o julgamento de “quantidade maior 

de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente”], 

na medida em que, mesmo redistribuídos, os feitos incorretamente 

distribuídos a este Juízo permaneceriam sem baixa em razão da ausência 

de prolação de sentença. Deste modo, este Juízo da Vara Especializada 

em Ação Civil Pública e Ação Popular é incompetente para conhecer, 

processar e julgar a demanda apresentada, o que, diante dos 

fundamentos expostos, impõe a extinção do feito sem resolução de mérito, 

por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo. Ante o exposto, DECLARO a incompetência 

absoluta deste Juízo para processar e julgar a presente ação e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, 

ressalvando à parte autor o direito de postular seu direito no Juízo 

competente. Sem condenação em custas e honorários. Registrada nesta 

data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

16 de Abril de 2020. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016761-85.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM DAVID DE SOUZA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONY DE ABREU MUNHOZ OAB - MT11972-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Governo do Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)
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MUNICIPIO DE CUIABA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM AÇÃO CÍVEL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ 

AUTOS Nº 1016761-85.2020.8.11.0041 REQUERENTE: JOAQUIM DAVID 

DE SOUZA NETO REQUERIDO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, MUNICIPIO DE CUIABA W Vistos. Trata-se de Ação de 

Indenização por Dano Moral ajuizada por Joaquim David de Souza Neto em 

face do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá. Com a petição 

inicial, foram juntados diversos documentos e os autos vieram 

automaticamente conclusos para análise. É o relatório. DECIDO. 

Compulsando os autos, verifica-se que, muito embora a petição inicial 

tenha sido endereçada ao Juízo da Vara Especializada da Fazenda 

Pública, a demanda foi equivocadamente distribuída a esta Vara 

Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular. Pois bem. Desde já, 

anoto que o arquivamento da presente ação é medida que se impõe. 

Ocorre que, no processo eletrônico, a atribuição para cadastramento do 

feito é das próprias partes, através de seus patronos, sendo que o 

correto preenchimento dos dados, classes e assuntos processuais é 

essencial para a distribuição da ação ao juízo competente. Com efeito, 

dispõe a ResoluçãoTJ-MT/TP nº 03, de 12 de abril de 2018, a qual 

regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em seu art. 26: “Art. 26. Na 

propositura da ação é obrigatória a identificação da classe processual, o 

preenchimento dos dados estruturados exigidos pelo Sistema PJe, bem 

como o registro dos assuntos respectivos aos pedidos com observância 

das Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciário, conforme 

Resolução n. 46, de 18.12.2007, do Conselho Nacional de Justiça.” Da 

mesma forma, acerca da distribuição dos feitos, dispõe o art. 40: “Art. 40. 

A distribuição da petição inicial no Sistema PJe será feita diretamente por 

aquele que tenha capacidade postulatória, sem necessidade da 

intervenção do distribuidor de feitos ou da secretaria, situação em que a 

autuação ocorrerá de forma automática, mediante recibo eletrônico de 

protocolo, disponível permanentemente para guarda do peticionante.” 

Dessa forma, é responsabilidade da parte, por meio do seu respectivo 

advogado, efetuar a correta alimentação do sistema no ato de 

cadastramento do feito, de maneira que, não o fazendo e vindo o 

processo a cair em Juízo incompetente, deverá diligenciar para realizar 

nova distribuição ao Juízo competente. Ressalto que, após detida reflexão 

sobre o assunto, sedimentei o entendimento de que casos como o 

presente, de distribuição equivocada do feito em razão de erro no 

cadastramento do Sistema PJE, não devem ser tratados como situação 

que enseja declínio de competência. Destarte, o declínio de competência 

deve ocorrer quando, direcionado intencionalmente um feito a determinado 

juízo, esse juízo se convença não ser o competente [em caráter absoluto] 

para processar e julgar a demanda proposta. Porém, esse não é o caso 

dos autos. Isso porque restou asseverado pela própria parte autora na 

exordial que a presente ação é de competência da Vara Especializada da 

Fazenda Pública. Anoto que, acaso fosse determinada a redistribuição do 

feito neste momento, é extremamente provável que se ensejasse o 

fenômeno da litispendência, haja vista que a parte autora pode já ter 

proposto nova demanda no Juízo competente. Aliás, friso que essa atitude 

[nova propositura da ação pela própria parte] é medida mais célere do que 

aguardar por eventual decisão judicial que venha, no presente feito, 

determinar a sua redistribuição e, posteriormente, aguardar pela efetiva 

realização do ato de redistribuição pela Secretaria desta Vara. Por 

oportuno, ressalto que corrobora, ainda, com a determinação do 

arquivamento do presente feito [ao invés da redistribuição] o fato que a 

simples redistribuição impactaria negativamente na META 01 do Conselho 

Nacional de Justiça – CNJ [impulsionar o julgamento de “quantidade maior 

de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente”], 

na medida em que, mesmo redistribuídos, os feitos incorretamente 

distribuídos a este Juízo permaneceriam sem baixa em razão da ausência 

de prolação de sentença. Deste modo, este Juízo da Vara Especializada 

em Ação Civil Pública e Ação Popular é incompetente para conhecer, 

processar e julgar a demanda apresentada, o que, diante dos 

fundamentos expostos, impõe a extinção do feito sem resolução de mérito, 

por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo. Ante o exposto, DECLARO a incompetência 

absoluta deste Juízo para processar e julgar a presente ação e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, 

ressalvando à parte autor o direito de postular seu direito no Juízo 

competente. Sem condenação em custas e honorários. Registrada nesta 

data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

15 de Abril de 2020. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 103333 Nr: 16457-36.2002.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMA - SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO 

AMBIENTE DE MATO GROSSO, FREDERICO GUILHERME DE MOURA 

MULLER-PRESIDENTE DA FEMA, VALDIR FRANCISCO DE OLIVEIRA, 

PAULO CÉSAR VIEIRA DE ANDRADE, LOPES & OLIVEIRA - ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S/C, JAELITON RODRIGUES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, FRANCISCO DE 

ASSIS DA SILVA LOPES (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.675/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, 

RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS (PROCURADOR DO 

ESTADO) - OAB:6.479/MT, SERGIO SILVA DA COSTA - OAB:PROM. 

JUSTIÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE FRANCIELLE MUFATTO 

DE SIQUEIRA - OAB:11.938/MT, CARLOS EDUARDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:12.572/MT, JOAO RICARDO SOARES DA COSTA - OAB:14.681, 

JOSÉ ANTONIO ROSA - OAB:5493, JOSEMAR HONORIO BARRETO - 

OAB:8.578/MT, JOSEMAR HONÓRIO BARRETO JUNIOR - OAB:OAB/MT 

8.578, LAURA PATRÍCIA DOURADO AMORIM - OAB:9.217/MT, LAURO 

DE CARVALHO - OAB:7015-MT, OVÍDIO LUIZ GIRARDELLO - 

OAB:10.665/MT, RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS - 

OAB:6479, Valdir Francisco de Oliveira - OAB:4862-A

 3. Dispositivo:

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes nesta ação civil 

pública.

 Sem custas ou honorários, por força do artigo 18 da Lei nº. 7.347/85.

Publique-se e intimem-se.

Em seguida, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça, haja vista que 

sentença de improcedência do pedido em ação de improbidade 

administrativa está sujeita ao reexame necessário, com base na aplicação 

subsidiária do CPC e por aplicação analógica da primeira parte do art. 19 

da Lei nº 4.717/65 [STJ. 1ª Seção. EREsp 1.220.667-MG, Rel. Min. Herman 

Benjamin, julgado em 24/5/2017 (Info 607)].

Não se pode olvidar que a questão do reexame necessário nas ações 

típicas de improbidade administrativa foi, recentemente, afetada ao rito dos 

recursos repetitivos [Tema 1.042] . Contudo, considerando que não há 

definição, entendo por aplicar a tese supracitada.

 Cuiabá, 16 de Abril de 2020.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1010865-61.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO CESAR DE ARRUDA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEANNY RAFAELLA DUARTE DE SOUZA OAB - MT27678/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)
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CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos do 

artigo 234 da Consolidação das Normas Gerais de Corregedoria – CNGC, 

procedo à intimação da parte autora, por meio do seu patrono, para que 

realize a impressão do Ofício expedido nos autos, visando efetivar o 

protocolo deste junto à devida instituição, com a manifestação nos autos 

da devida impressão e posterior comprovação dos protocolos, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Tal medida se faz necessária, para tentarmos dar 

agilidade no envio dessas correspondências que deixarão de ser 

enviadas pelo Setor de Expedientes do Fórum, ante a edição da 

Portaria-Conjunta nº 249, do TJMT, que decretou o fechamento das portas 

do Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato 

Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, no período de 

20.03 a 30/04/2020. CUIABÁ, 17 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021306-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. F. M. (EXEQUENTE)

CARLA CHRISTINA FREIRE GARCIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO CHAVES CORREA OAB - MT40729-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMICIO MARTINS (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 1021306-38.2019.8.11.0041 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos do art. 234 da 

Consolidação das Normas Gerais de Corregedoria - CNGC, procedo à 

intimação da parte autora, por meio do seu patrono, para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão negativa do Oficial de 

Justiça. CUIABÁ, 17 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0054704-66.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE REGINA AREVALO FONTES (REQUERENTE)

RONIANDERSON RAFAEL AREVALO FONTES (REQUERENTE)

KYDERSON RAFAEL AREVALO FONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO REUS BIASI OAB - MT3478-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO RAFAEL DIAS FONTES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 0054704-66.2014.8.11.0041 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos do art. 234 da 

Consolidação das Normas Gerais de Corregedoria - CNGC, procedo à 

intimação da parte autora, por meio do seu patrono, para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão de id. n. 31327064, 

requerendo o que de direito. CUIABÁ, 17 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0024343-71.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIANE SALOMAO BUDIB (REQUERENTE)

ORESTES RODRIGUES DOS REIS JUNIOR (REQUERENTE)

ELISSANDRA SALOMAO BUDIB LOPES (REQUERENTE)

RAMAO LOPES FILHO (REQUERENTE)

MARIANA BOTELHO DE CAMPOS (REQUERENTE)

MARIO MARCIO SALOMAO BUDIB (REQUERENTE)

CRISTIANE COSTA DOS SANTOS SOUZA BUDIB (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK ALVES COSTA OAB - MT7993-B (ADVOGADO(A))

SAMIR HAMMOUD OAB - MT5265-O (ADVOGADO(A))

RENATO CESAR VIANNA GOMES OAB - MT2713-A (ADVOGADO(A))

JULIO TARDIN OAB - MT4479-O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO EMANUEL PAIM OAB - MT14606-O (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR OAB - MT7187-O 

(ADVOGADO(A))

ELIZETE BAGATELLI GONCALVES OAB - MT5932-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ JORGE BUDIB (REQUERIDO)

TRON INFORMATICA CUIABA LTDA - ME (REQUERIDO)

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (REQUERIDO)

MURILO BONETI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR OAB - 

MT15894-O (ADVOGADO(A))

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM OAB - MT4656-O (ADVOGADO(A))

DJALMA RIBEIRO ROMEIRO OAB - MT7162-O (ADVOGADO(A))

ELIZANGELA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT4654-O (ADVOGADO(A))

MARILIA MOREIRA DE CASTILHO MAGALHAES OAB - MT8287-O 

(ADVOGADO(A))

JENNIFER LIS SOUZA TESTA OAB - MT21629-O (ADVOGADO(A))

VICTOR GUIMARO SAKITANI OAB - MT20336-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

RUI EDUARDO SANO LAURINDO OAB - MT10128-O (ADVOGADO(A))

EDIFICIO MOZART (TERCEIRO INTERESSADO)

LEONARDO GOMES BRESSANE OAB - MT10102-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO GOMES BRESSANE OAB - MT8616-O (ADVOGADO(A))

VALERIA SOARES PINHEIRO ALEIXO (TERCEIRO INTERESSADO)

ARMANDO BIANCARDINI CANDIA OAB - MT6687-O (ADVOGADO(A))

MARIA LEOPOLDINA CURVO DE CAMPOS CARDOSO OAB - MT6852-O 

(ADVOGADO(A))

FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (TERCEIRO INTERESSADO)

ALESSANDRA DE SOUZA ANNUNZIATO OAB - MT0018355A 

(ADVOGADO(A))

LUCIVALDA RODRIGUES SILVA OAB - MT16536-O (ADVOGADO(A))

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos, etc. Defiro o pedido 

constante no ID n.º 31348809 e determino seja expedido alvará judicial no 

valor de R$ 103.386,60 (cento e três mil trezentos e oitenta e seis reais e 

sessenta centavos) a ser depositado em Conta Corrente n.º 0043458-2, 

Agência n. 5398, Banco Bradesco, de titularidade de Bagatelli Gonçalves 

Advogados Associados, inscrito no CNPJ sob o n.º 017.755.167/0001-65, 

mediante prestação de contas no prazo de 30 (trinta) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de abril de 2020. Luís Fernando Voto Kirche 

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1013573-84.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

THALITA SILVA ARENA OAB - MT26905/O (ADVOGADO(A))

SAVIO LUIS DA SILVA ALBERNAZ OAB - 805.271.241-68 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILER JEAN DA SILVA ALBERNAZ (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ
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SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1013573-84.2020.8.11.0041. 

REPRESENTANTE: SAVIO LUIS DA SILVA ALBERNAZ REQUERIDO: SILER 

JEAN DA SILVA ALBERNAZ Vistos etc. Defiro o pedido de id. 31349200, 

tendo em vista a concessão da curatela provisória de Siler Jean da Silva 

Albernaz, nomeando-se como seu curador provisório o filho, Sávio Luís da 

Silva Albernaz, quem passou a ser responsável pela gestão patrimonial e 

de recursos da curatelanda, até ulterior deliberação. Expeça-se, com 

urgência, ofício ao Banco do Brasil, para que promova a substituição do 

cartão da conta bancária nº. 136190-2, agência 1216-2, titularizada pela 

interditanda Siler Jean da Silva Albernaz, entregando novo cartão ao 

curador provisório. Ademais, cumpra-se, integralmente, a decisão 

proferida no id. 30604450. Ciência ao zeloso Ministério Público. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de abril de 2020. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0033372-82.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

O. M. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. A. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS OAB - MT11473-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

0033372-82.2010.8.11.0041. EXEQUENTE: OLGA MARIA CABRAL 

EXECUTADO: GILBERTO ALVES DA SILVA Vistos. Intime-se a parte 

exequente a se manifestar sobre as petições apresentadas pelo 

executado nos ids 27613301 e 27850727, no prazo legal. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019896-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. D. J. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO VINICIOS MURARI MOTTA OAB - MT14962-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. L. (EXECUTADO)

 

Visto. Nos termos do art. 841, §2º, c/c o art. 854, §§ 2º e 3º, do Código de 

Processo Civil, intime-se o executado, por correio, da penhora de dinheiro 

promovida em sua conta bancária, para que se manifeste, no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de ser autorizado o levantamento do valor 

bloqueado. Decorrido o prazo, certifique-se e renove-se a conclusão. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1028729-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. S. O. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. V. P. D. S. M. (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. As partes possuem legitimidade para figurar, cada uma, em seu 

respectivo polo processual e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a postular em Juízo. Não há irregularidades a 

sanar. Defiro a produção de provas orais requeridas pelas partes, 

consistentes em seus depoimentos pessoais e de suas testemunhas. 

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 01 de 

julho de 2020, às 13h:30min. O rol de testemunhas deverá ser 

apresentado no prazo de 10 (dez) dias, nos termos de artigo 357, § 4º, do 

Código de Processo Civil. Cada parte deverá comparecer com seu 

Advogado e suas testemunhas. Cabe ao advogado informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada, do dia, da hora e do local da audiência 

designada (CPC, art. 455). A Defensoria Pública, a parte por ela assistida 

e suas testemunhas, deverão ser intimadas pessoalmente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1033926-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. L. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNALDO GONCALVES AGUIAR OAB - MT23875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. D. S. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE IVAN HOUKLEF OAB - MT6703-O (ADVOGADO(A))

THYAGO APARECIDO HOUKLEF RIBEIRO OAB - MT21880-O 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Cuida-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União 

Estável c/c Partilha de Bens. As partes possuem legitimidade para figurar, 

cada uma, em seu respectivo polo processual e estão devidamente 

representadas por profissionais habilitados a postular em Juízo. O estado 

civil da autora foi comprovado por meio do documento de id 15760889 

(certidão de nascimento), o do requerido não foi comprovado. Assim, 

determino a intimação do demandado, a fim de que traga aos autos, no 

prazo de 10 (dez) dias, documento que comprove o seu estado civil (cópia 

da certidão de nascimento ou da certidão de casamento com a averbação 

de divórcio). Sanada a irregularidade acima mencionada, o feito deve 

seguir para a fase de instrução. Assim, defiro a produção de provas orais 

requeridas pelas partes, consistentes em seus depoimentos pessoais e 

de suas testemunhas. Designo audiência de conciliação, instrução e 

julgamento para o dia 24 de junho de 2020, às 13h:30min. O rol de 

testemunhas deverá ser apresentado no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos de artigo 357, § 4º, do Código de Processo Civil. Cada parte deverá 

comparecer com seu Advogado e suas testemunhas. Cabe ao advogado 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada, do dia, da hora e do 

local da audiência designada (CPC, art. 455). Intimem-se. Cumpra-se. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0028436-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA CARDOSO RIBEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JOSE BOLIVIA OAB - SP81552-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELLEN ELIZABETH CORREA MARTINS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT6197-O (ADVOGADO(A))

ELIZETE BAGATELLI GONCALVES OAB - MT5932-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0028436-67.2017.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: FABIANA CARDOSO RIBEIRO 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: HELLEN ELIZABETH CORREA MARTINS 

Vistos. Cuida-se de Incidente de Remoção de Inventariante em que a parte 

autora pediu a homologação da desistência da ação (id. 29774238). É o 

breve relatório. D E C I D O. HOMOLOGO o pedido de desistência 

constante do id. 29774238 e declaro extinto o Incidente de Remoção, nos 

termos do art. 485, inciso VII, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, certifique-se e arquive-se. Justiça gratuita. P. I. C. Cuiabá/MT, 09 

de abril de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1039644-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. L. C. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO OSMAR PIZZATTO OAB - MT11094-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. B. D. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUGUENEY ALVES DOS REIS OAB - MT8324-O (ADVOGADO(A))

EDILSON FERREIRA BENITES OAB - TO2748-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1039644-94.2018.8.11.0041. AUTOR(A): JOICE LUZIA CAMPOS DOS 

SANTOS REU: LUIZ ARTHUR BANDEIRA DUARTE Vistos. Justiça gratuita 

deferida no id. 16696891. Trata-se de Ação de Alimentos proposta por 

Mariana Campos Duarte e Luiz Guilherme Campos Duarte representados 

por Joice Luzia Campos dos Santos em face de Luiz Arthur Bandeira 

Duarte. Em regra, o recurso especial, por determinação do artigo 995 do 

Código de Processo Civil, não é dotado de efeito suspensivo. A exceção 

está contida no seu parágrafo único, e não foi comprovada nos autos, 

motivo pelo qual indefiro o pedido de id. 22653043. A inicial está acostada 

no id. 16521485. O requerido apresentou contestação no id. 19044186, 

devidamente impugnado no id. 19622841. As partes possuem legitimidade 

para figurar, cada uma, em seu respectivo polo processual e estão 

devidamente representadas por profissionais habilitados a postular em 

Juízo. Não há preliminares suscitadas, nem irregularidades a sanar. Nos 

termos do artigo 357, II, do Novo Código de Processo Civil, conveniente se 

faz, para o deslinde das questões apostas nos autos, com o início da fase 

instrutória, o depoimento pessoal das partes e/ou a oitiva de testemunhas, 

sem descurar-se de outo meio de prova que se mostre razoável. Designo 

audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 03 de setembro 

de 2020, às 14h30min. As partes deverão comparecer para prestar 

depoimento, acompanhadas de suas testemunhas. O rol de testemunhas 

deverá ser apresentado no prazo de 10 (dez) dias, nos termos de artigo 

357, § 4º, do Código de Processo Civil. Cada parte deverá comparecer 

com seu Advogado e suas testemunhas. Cabe ao advogado informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada, do dia, da hora e do local da 

audiência designada (CPC, art. 455). Intimem-se. Cumpra-se. Sergio 

Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000467-55.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. N. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA OAB - MT24755/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. T. B. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000467-55.2020.8.11.0041. REQUERENTE: PAULA NEVES BARBOSA 

REQUERIDO: SILVIA TORRES BERNARDINO Vistos. Paula Neves Barbosa 

ajuizou Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c 

Guarda Compartilhada e Visitas em face de Silvia Torres Bernardino. 

Ocorre que, antes mesmo do recebimento da inicial, a parte autora pugnou 

pela desistência do presente feito – id. 30413247. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o pedido da DESISTÊNCIA da ação e JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso 

VIII, do CPC. Após, com a adoção das formalidades de praxe, 

ARQUIVE-SE o feito. Sem custas e honorários advocatícios, ante a 

gratuidade da justiça, que defiro com fundamento nos arts. 98 e 99, §3º, 

do Código de Processo Civil. P. I. CUMPRA-SE. Às providências. 

Cuiabá/MT, 15 de abril de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1015404-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CARVALHO MACHADO JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN OAB - MT0020395A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTAVIO DE BARROS CARVALHO MACHADO (REU)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1015404-07.2019.8.11.0041. 

AUTOR(A): PAULO CARVALHO MACHADO JUNIOR REU: OTAVIO DE 

BARROS CARVALHO MACHADO Vistos. Ante a certidão constante do id. 

29081980, designo a audiência de conciliação para o próximo dia 04 de 

junho de 2020, às 13h30min. Permanecem inalteradas as disposições do 

despacho anterior. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 17 de abril de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004862-90.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSSIMAR LEMOS DA SILVA IBANEZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON RIBEIRO DOS SANTOS OAB - MT24105/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSSIMAR LEMOS DA SILVA IBANEZ JUNIOR (REU)

THIAGO CORREA LEMOS DA SILVA IBANEZ (REU)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004862-90.2020.8.11.0041. AUTOR(A): JOSSIMAR LEMOS DA SILVA 

IBANEZ REU: JOSSIMAR LEMOS DA SILVA IBANEZ JUNIOR, THIAGO 

CORREA LEMOS DA SILVA IBANEZ Vistos. Defiro o pedido de gratuidade 

da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, parágrafo 2º, do Código de 

Processo Civil. Trata-se de Ação de Exoneração de Alimentos proposta 

por Jossimar Lemos da Silva Ibanez em face de Jossimar Lemos da Silva 

Ibanez Junior e Thiago Correa Lemos da Silva Ibanes. Compulsando os 

autos, verifico que em sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá, Processo n. 087/2000, 

fora determinado o pagamento da verba alimentar em 1 (um) salário 

mínimo, em favor dos filhos. Contudo, narra o autor, que um dos filhos 

sempre residiu com ele, e assim permaneceu até atingir a maioridade. 

Argumenta para a pretensão da exoneração, que ambos os filhos são 

maiores e capazes (25 e 29 anos de idade). Anexou um termo de 

declaração do filho mais velho, que garante ser o próprio responsável por 

seu sustento. Ainda, o filho mais novo exerce a profissão de piloto 

comercial. A questão é o seguinte: não é crível que, em sendo verdade, 

que os filhos já são independentes, não seria possível peticionar 

conjuntamente, todos representados por advogado, para colocar fim à 

obrigação, evitando um processo litigioso que é mais oneroso, tanto para 

as partes como para a Justiça. A juntada de declaração da parte ré, não 

atende ao princípio do devido processo legal, que exige seja citada para 

exercer o seu amplo direito de defesa, ou, se ela concorda com a 

pretensão do autor, teria lugar o peticionamento conjunto, conforme já 

acima dito. Não conheço, portanto, da declaração. Outrossim, considerado 

que a maioridade, isolada, não é fator determinante absoluto, para 

extinguir a obrigação alimentar, denego a liminar. Deixo de designar 

audiência de tentativa de conciliação, visto que a pauta de está para 

agosto, e isso atrasaria ainda mais o processo. Determino a citação dos 

requeridos para, querendo, contestar no prazo legal, sob pena de revelia. 

Decorrido o prazo de resposta, com ou sem ela, voltem-me conclusos. 

Sirva cópia da presente como mandado. Sem prejuízo disso, saliento que, 

enquanto não ocorrer a citação e não for apresentada contestação, é 

possível emendar a inicial, nos termos deste despacho, caso haja 

interesse das partes. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1042971-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO APARECIDO LOPES DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI SILVERIO PEREIRA OAB - MT0011230S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ PINHEIRO LOPES COSTA (REU)

ALINE PINHEIRO LOPES COSTA (REU)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1042971-13.2019.8.11.0041. AUTOR(A): CLODOALDO APARECIDO 

LOPES DA COSTA REU: BEATRIZ PINHEIRO LOPES COSTA, ALINE 

PINHEIRO LOPES COSTA Vistos. Acolho a emenda de id. 28143577. Defiro 
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o pedido de gratuidade processual, nos termos dos artigos 98 e 99, § 2º, 

do Código de Processo Civil. Cuida-se de Ação de Exoneração de 

Alimentos, aforada por Clodoaldo Aparecido Lopes da Costa, em face de 

Beatriz Pinheiro Lopes Costa e Aline Pinheiro Lopes Costa. Designo 

audiência de conciliação para o dia 06 de maio de 2020, às 13h30min. Se 

não houver acordo, as requeridas terão, a partir daquela data, o prazo de 

15 (quinze) dias para contestarem, por intermédio de advogado, sob pena 

de revelia. Quanto ao pedido de tutela antecipada para a exoneração dos 

alimentos, nota-se que o autor não instruiu a inicial com elementos que 

evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou ainda risco ao 

resultado útil do processo, conforme aduz o art. 300 do Código de 

Processo Civil. Dessa forma, na ausência de elementos seguros para 

aferição do acima disposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela. 

Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE 

ALIMENTOS. INDEFERIDA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FILHA MAIOR. O 

alcance da maioridade, por si só, não é suficiente para exonerar o 

alimentante da pensão, devendo se aguardar a instrução do feito, a fim de 

verificar se o filho não necessita mais do auxílio material paterno. 

RECURSO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70082417353, Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles 

Ribeiro, Julgado em: 08-08-2019).” Advirta-se o autor que a pensão 

alimentícia é devida, até ulterior decisão judicial em contrário, não podendo, 

assim, ao seu alvitre, suspender os pagamentos. Sirva cópia da presente 

como mandado. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0009919-53.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. T. D. O. M. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

marcos davi andrade OAB - MT11656-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. F. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO OAB - MT13179-B (ADVOGADO(A))

 

Em cumprimento a determinação judicial, intimo a parte autora, através do 

advogado constituído para, querendo, manifestar o que entender de direito 

no prazo legal, cujo prazo se iniciará após a vigência da Portaria-Conjunta 

249/2020 de 18/03/2020 e Resolução n. 313 de 19.03.2020 do CNJ.

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 0033062-52.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCYENE DOS ANJOS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO VIEIRA DA ROCHA OAB - MT11101-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO PEDROLLO DE ASSIS OAB - MT7685-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMAR DA SILVA GONCALVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

DANIEL LUIS PADILHA E SILVA OAB - MT11637-O (ADVOGADO(A))

JONATAS PEIXOTO LOPES OAB - MT20920-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO que nesta data procedi a intimação da parte requerente, por 

meio de seu patrono para, manifestar e requerer o que entender de direito, 

conforme determinado na decisão de id. 25151295 e 25151296.

Despacho Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1002020-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO CARLOS VILELA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICTORIA MAIDANA DE MELLO FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002020-40.2020.8.11.0041. REQUERENTE: EVANDRO CARLOS VILELA 

FERREIRA REQUERIDO: VICTORIA MAIDANA DE MELLO FERREIRA Vistos. 

Defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, 

parágrafo 2º, do Código de Processo Civil. Trata-se de Ação Revisional de 

Alimentos, proposta por Evandro Carlos Vilela Ferreira em face de Vitória 

Maidana de Mell Ferreira. O autor pretende, em sede de tutela de urgência, 

de natureza antecipada, a redução do valor da pensão alimentícia devida à 

filha, fixada em 2,5 (dois vírgula cinco) salários mínimos para 30% (trinta 

por cento) dos seus rendimentos líquidos. Pretende, ainda, que a nova 

decisão seja retroativa, a agosto de 2015, pelos motivos que informa na 

inicial. Argumenta o autor, em síntese, na época da fixação dos alimentos, 

no ano de 1999, a situação financeira do requerente era outra, pois 

recebia salário superior ao que recebe atualmente. Juntou aos autos 

comprovante seus vencimentos. É o necessário à análise e decisão. 

Entendo conveniente, em primeiro lugar, registrar que em meu entender 

não são pertinentes os argumentos a respeito do abuso do direito de 

defesa constantes da inicial, se a requerida não tem sequer conhecimento 

da existência desta ação, pelo menos, formalmente. Então, por óbvio não 

se pode falar antecipadamente em abuso do direito de defesa, se ela 

ainda não foi citada para se defender. Feito isso, para a concessão da 

tutela de urgência, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, 

deve restar demonstrada a probabilidade do direito (eventual modificação 

das possibilidades do autor ou das necessidades do réu - fundamento 

para a revisão da pensão alimentícia), e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Pelos documentos juntados aos autos, verifico 

que, a priori, embora não tenha vislumbrado, nesta fase de cognição 

sumária, eventual modificação das necessidades da requerida, verifico 

que as possibilidades do requerente modificaram, tendo em vista que 

passou a receber rendimentos menores do que recebia em 1999, quando 

pactuada a obrigação. Deste modo, presentes os requisitos autorizadores, 

quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo do dano, entendo cabível 

a redução dos alimentos. No entanto, não nos termos requeridos pelo 

autor, já que tal pretensão poderia causar dano a infante, o que não pode 

ser admitido. Portanto, concedo parcialmente a tutela de urgência (não da 

evidência) requerida, para reduzir, por ora, o valor dos alimentos devido à 

filha Vitória Maidana de Mell Ferreira, para o patamar de 1 (um) salário 

mínimo, com incidência inclusive sobre férias e décimo terceiro, quando 

houver. EXPEÇA-SE imediato ofício ao empregador do autor, para que 

passe a proceder aos descontos da pensão alimentícia, na forma acima 

determinada. Designo audiência de tentativa de conciliação, para o dia 12 

de agosto de 2020, às 14h00min. Cite-se a requerida, e intimem-se as 

partes, a fim de que compareçam na audiência designada, acompanhados 

de seus advogados. Intime-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0036756-19.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. (EXEQUENTE)

J. I. C. N. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCILA GRACIANI DE SOUZA OAB - MT12005-O (ADVOGADO(A))

Giselda Natalia de Souza Winck Rocha OAB - MT6069-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. P. D. N. (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÁO EXECUÇÃO DE ALIMENTOS 

PRAZO: 20 DIAS AUTOS ELETRÔNICO N.º 0036756-19.2011.8.11.0041 

ESPÉCIE: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS EXEQUENTE: MURILO COSTA 

NASCIMENTO representado por JULIANE INGRIDY COSTA NASCIMENTO 

ADVOGADO(A): DRA CARLA CORBELINO BIANCARDINI EXECUTADO: 

ITALO PAES DO NASCIMENTO, brasileiro, inscrito no CPF nº. 

034.456.711-76 e RG 1635436-2 SSP/MT. VALOR DO DEBITO: R$ 

1.723,78 (um mil setecentos e vinte e três reais e setenta e oito centavos) 

referente ao período de outubro a dezembro de 2016 e janeiro a março de 

2017, atualizados até dezembro/2017. FINALIDADE: INTIMAÇAO do 

executado, atualmente em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 
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03(três) dias, contados da data da expiração do prazo deste edital, 

efetuar o pagamento das prestações alimentícias em atraso no valor de R$ 

1.582,10 (hum mil quinhentos e oitenta e dois reais e dez centavos). 

RESSALVAS: Decorrido o prazo, sem o pagamento do débito, 

comprovação que já o fez ou justificativa da impossibilidade de fazê-lo, os 

autos serão encaminhados à curadora nomeada (Defensoria Pública). 

Cuiabá - MT, 16 de abril de 2020. Assinado Eletronicamente Gestora 

Judiciária OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1016009-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDE BRUNO NOGUEIRA BORGES (REQUERENTE)

MARCIO BRUNO NOGUEIRA BORGES (REQUERENTE)

MARCEL BRUNO NOGUEIRA BORGES (REQUERENTE)

HELIDA BRUNO NOGUEIRA BORGES (REQUERENTE)

EDEGARD NOGUEIRA BORGES (ESPÓLIO)

THAIS BRUNO NOGUEIRA BORGES DINIZ (REQUERENTE)

MAGDA SUELI BRUNO NOGUEIRA BORGES (REQUERENTE)

KATIA REGINA BRUNO NOGUEIRA BORGES RIBEIRO (REQUERENTE)

JESSICA PIMENTEL NOGUEIRA BORGES (REQUERENTE)

NUBIA BRUNO NOGUEIRA BORGES (REQUERENTE)

OTAVIO BRUNO NOGUEIRA BORGES (REQUERENTE)

AUGUSTO FABIO BRUNO NOGUEIRA BORGES (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA BRUNO NOGUEIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIME MARCIO MARTINS MORAES OAB - MT3847-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDEGARD RAMSAY NOGUEIRA BORGES (REQUERIDO)

MARILDANETE RAMSAY GARCIA (REQUERIDO)

PRISCILLA RAMSAY NOGUEIRA BORGES LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1016009-16.2020.8.11.0041. 

ESPÓLIO: EDEGARD NOGUEIRA BORGES REQUERENTE: LEIDE BRUNO 

NOGUEIRA BORGES, MARCIO BRUNO NOGUEIRA BORGES, MARCEL 

BRUNO NOGUEIRA BORGES, HELIDA BRUNO NOGUEIRA BORGES, NUBIA 

BRUNO NOGUEIRA BORGES, OTAVIO BRUNO NOGUEIRA BORGES, 

AUGUSTO FABIO BRUNO NOGUEIRA BORGES, MARIA APARECIDA 

BRUNO NOGUEIRA BORGES, THAIS BRUNO NOGUEIRA BORGES DINIZ, 

MAGDA SUELI BRUNO NOGUEIRA BORGES, KATIA REGINA BRUNO 

NOGUEIRA BORGES RIBEIRO, JESSICA PIMENTEL NOGUEIRA BORGES 

REQUERIDO: MARILDANETE RAMSAY GARCIA, PRISCILLA RAMSAY 

NOGUEIRA BORGES LIMA, EDEGARD RAMSAY NOGUEIRA BORGES 

Vistos. Trata-se de sobrepartilha proposta por Leide Bruno Nogueira 

Borges cuja ação principal de inventário (Processo n. 

25219-36.2005.811.0041 - Código: 216474) tramitou perante ao nobre 

Juízo da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca. 

Sobre a sobrepartilha, o art. 670, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil, dispõe o seguinte: “Art. 670 Na sobrepartilha dos bens, 

observar-se-á o processo de inventário e da partilha. Parágrafo único. A 

sobrepartilha correrá nos autos do inventário do autor da herança.” Vê-se 

que realmente a petição inicial foi dirigida ao Juízo competente; entretanto, 

aportou a este Juízo, indevidamente. Diante do exposto, determino a 

remessa deste processo ao i. Juízo da 4ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões desta Comarca, mediante às devidas baixas e anotações. 

Cumpra-se com a máxima urgência. Cumpra-se. Intimem-se. Cuiabá/MT, 17 

de abril de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016308-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCY CARMEM DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZETE BAGATELLI GONCALVES OAB - MT5932-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA GLORIA BARBOSA DE CASTRO (REQUERIDO)

THIAGO BARBOSA DE CASTRO (REQUERIDO)

ANDRE LUIZ BARBOSA DE CASTRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANAINA WOLF OAB - SP382775 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO CASTRO GARCIA OAB - MT13460-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1016308-95.2017.8.11.0041. REQUERENTE: JOCY CARMEM DE MORAES 

REQUERIDO: ELZA GLORIA BARBOSA DE CASTRO, THIAGO BARBOSA 

DE CASTRO, ANDRE LUIZ BARBOSA DE CASTRO Vistos. Verifica-se que 

por oportunidade da audiência de instrução e julgamento, a advogada da 

requerente pugnou pela oitiva da filha da autora, senhorita Gabriella 

Moraes, na condição de informante, por considerar importante à 

elucidação de fato narrado na inicial. Requereu também a acareação, pelo 

mesmo motivo, e também alegando a busca da verdade real. O advogado 

dos requeridos se opôs, sustentando que na primeira audiência de 

instrução e julgamento, que foi redesignada (id 18637930), ficou limitada a 

oitiva de 03 (três) testemunhas por parte, e que esse limite deve ser 

observado. Ainda, afirma que não se mostra pertinente a acareação em 

razão da suposta negativa do fato. É o necessário à análise e decisão. 

Inicialmente, entendo que a oitiva da filha da autora na condição de 

informante, só seria indispensável à elucidação dos fatos, caso não 

houvesse outras testemunhas e os fatos não pudessem ser comprovados 

por outros meios, a exemplo das provas documentais e testemunhais, o 

que não é o caso, pois só da parte da autora, foram ouvidas 03 (três) 

testemunhas, além do acervo documental que já se encontra carreado aos 

autos. O fato que a requerente busca provar, diz respeito à existência da 

união estável que alega ter mantido com o falecido senhor Pedro de Castro 

Neto, e sobre esse fato o juízo já inquiriu 05 (cinco) testemunhas, das 

quais três foram arroladas pela autora. Na condição de descendente da 

parte diretamente interessada no deslinde da ação, o legislador qualifica a 

senhorita Gabriella como impedida a prestar depoimento no caso, é o que 

se vê pelo teor do art. 447, § 2º, do Código de Processo Civil que, nessa 

condição, só pode ser inquirida se restar comprovada a necessidade, e a 

valoração desse depoimento não teria o mesmo quilate que o depoimento 

de uma testemunha que obrigatoriamente presta compromisso em juízo e 

se sujeita às sanções penais por descumprimento do dever de falar a 

verdade (art. 458, CPC), senão, vejamos a disposição do art. 447, CPC: 

"Art. 447. Podem depor como testemunhas todas as pessoas, exceto as 

incapazes, impedidas ou suspeitas. § 1º São incapazes: (...); § 2º São 

impedidos: I - o cônjuge, o companheiro, o ascendente e o descendente 

em qualquer grau e o colateral, até o terceiro grau, de alguma das partes, 

por consanguinidade ou afinidade, salvo se o exigir o interesse público ou, 

tratando-se de causa relativa ao estado da pessoa, não se puder obter de 

outro modo a prova que o juiz repute necessária ao julgamento do mérito; II 

- o que é parte na causa; III - o que intervém em nome de uma parte, como 

o tutor, o representante legal da pessoa jurídica, o juiz, o advogado e 

outros que assistam ou tenham assistido as partes. § 3º São suspeitos: I - 

o inimigo da parte ou o seu amigo íntimo; II - o que tiver interesse no litígio. 
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§ 4º Sendo necessário, pode o juiz admitir o depoimento das testemunhas 

menores, impedidas ou suspeitas. § 5º Os depoimentos referidos no § 4º 

serão prestados independentemente de compromisso, e o juiz lhes 

atribuirá o valor que possam merecer." (destaquei) Assim, concluo que os 

autos estão satisfatoriamente instruídos, de maneira que tanto a oitiva da 

filha da requerente como informante, quanto a acareação pretendida, não 

trariam nenhuma utilidade prática na resolução do mérito, posto que a 

autora e sua filha defenderiam seus argumentos, com base numa verdade 

que está sob a ótica particular de cada uma delas, e os requeridos de 

igual maneira, sustentariam os argumentos já vertidos nos autos por 

oportunidade da contestação, situações que não enriqueceriam em nada o 

acervo probatório. Sobre a valoração da prova e necessidade de sua 

produção em juízo, lanço os recentes precedentes Jurisprudenciais: 

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS, 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO PODER PÚBLICO – SOCIEDADE DE 

ECONOMIA MISTA. BANCO KFW X CGTEE. AÇÃO E RECONVENÇÃO. 1. 

(...). 4. Agravo retido versando sobre contradita de testemunha e 

cerceamento de defesa: testemunha indicada que ocupava cargo gestor 

na empresa demandada, presumindo-se o seu interesse no desfecho 

favorável da lide em favor da agravante. Indivíduo diretamente relacionado 

à parte dos fatos relatados na petição inicial, que dão substrato ao pleito 

indenizatório, podendo se presumir, também por isso, eventual interesse 

no desfecho da demanda. A oitiva como informante, dispensado do 

compromisso legal, não é medida imposta, mas sim facultada ao julgador, 

destinatário da prova, que entendeu de nenhuma valia a sua produção, 

produzida em tais condições. 5. (...). Reconvenção. Extinção por 

ilegitimidade ativa mantida: ilegitimidade da pessoa jurídica na defesa 

judicial da honra e no intuito de obter retratação ao seu Diretor, pois a 

ninguém é dado defender direito alheio. PRELIMINARES E PREFACIAL DE 

MÉRITO REJEITADAS. AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL 

PARCIALMENTE PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70075603639, Décima Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, 

Julgado em: 29-01-2020) Nesse passo, com arrimo no art. 370, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil, este juízo considera despicienda a 

oitiva de mais uma testemunha (informante), posto que as provas trazidas 

aos autos e as produzidas durante a instrução, se revelam bastantes, 

razão pela qual indefiro a acareação e a oitiva da senhorita Gabriella. 

Intimem-se as partes para, querendo, manifestarem sobre o documento 

acostado no id 20421108, no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Sergio 

Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1029084-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA BARDDALL MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCILA GRACIANI DE SOUZA OAB - MT12005-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA DE OLIVEIRA MACHADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1029084-93.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: SONIA BARDDALL MACHADO REQUERIDO: JOSE MARIA 

DE OLIVEIRA MACHADO Vistos. Sonia Barddal Machado, Marcus Barddal 

Machado e Murilo Barddal Machado ajuizaram Ação de Inventário pelo rito 

do Arrolamento Sumário em razão do falecimento de José Maria de Oliveira 

Machado, ocorrido no dia 01.05.2018, conforme atesta a certidão de óbito 

acostada junto ao id. 15152770. A ação foi recebida nos moldes da 

decisão constante do id. 15977100, que nomeou a requerente Sonia 

Barddal Machado como inventariante, determinou a emenda da inicial para 

colacionar aos autos os seguintes documentos: I) instrumentos de 

procuração firmados pelos herdeiros; II) acordo de partilha; III) certidões 

negativas de débitos fiscais Municipal, Estadual (SEFAZ-Secretaria de 

Fazenda do Estado de Mato Grosso e Procuradoria-Geral do Estado de 

Mato Grosso) e da Receita Federal do Brasil; IV) inteiro teor das matrículas 

dos imóveis, atualizadas; V) certidão negativa de testamento (CNJ, Prov. 

56/2016) e indeferiu a gratuidade processual. Na movimentação do id. 

16873133 a requerente promoveu a emenda da inicial, bem como fez o 

requerimento para que esse juízo expeça alvará judicial autorizando o 

encerramento da empresa Machado Consultoria e Planejamento 

Afro-Florestal LTDA ME, bem como o prazo de 10 (dez) dias para 

apresentar a certidão negativa de débitos estaduais e o prazo de 05 

(cinco) dias para apresentar a certidão negativa de testamento. É o 

necessário à análise e decisão. Inicialmente, tendo em vista que o prazo 

requerido junto ao id. 16873133 decorreu em cartório requerido, intime-se 

a parte autora por meio de sua advogada para colacionar aos autos todos 

os documentos determinados na decisão exarada junto ao id. 15977100 

nos itens “II”, “IV” e “V”, bem como para retificar o valor da causa que 

deverá corresponder ao valor dos bens que compõem o acervo 

hereditário, no prazo legal, sob pena de indeferimento. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de abril de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1057473-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE FERNANDES (REQUERENTE)

EVILLEN GABRIELE FERNANDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON MUNIZ DE SOUZA (DE CUJUS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

, * ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. 

F A M Í L I A  E  S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  P r o c e s s o : 

1057473-54.2019.8.11.0041. REQUERENTE: IVONETE FERNANDES, 

EVILLEN GABRIELE FERNANDES DE SOUZA DE CUJUS: MILTON MUNIZ DE 

SOUZA Vistos. 1. Cuida-se de ação de Arrolamento Sumário proposta 

pela cônjuge sobrevivente e as filhas de Milton Muniz de Souza, em que 

não foi observado o disposto no art. 660, incisos I a III, do Código de 

Processo Civil. 2. Com efeito, dispõe o art. 659 do Código de Processo 

Civil, que nas ações de arrolamento sumário a partilha amigável celebrada 

entre capazes será homologada de plano pelo juiz, nos termos da lei. 3. 

Analisando os autos, verifica-se que a petição inicial não foi instruída com 

os documentos necessários para ajuizamento da ação, e que impedem a 

homologação, sendo eles os seguintes: a) Acordo de partilha assinado 

pela cônjuge e pelas herdeiras; b) Rol de bens e os documentos de 

comprovação da sua propriedade, especialmente, no caso dos imóveis, 

das certidões de inteiro teor da matrícula imobiliária; c) Certidões negativas 

de débitos fiscais (Municipal, Estadual e Federal); d) Certidão de 

inexistência de testamento em nome do falecido (Provimento n. 

56/2016/CNJ); 4. Logo, verifica-se que a inicial não foi instruída com toda 

documentação necessária para homologação da partilha. Se estivesse 

tudo completo, conforme a intenção da lei, visando a celeridade 

processual, este despacho poderia ser, em verdade, já própria sentença 

do processo. 5. Sendo assim, com base no art. 320 e no art. 330, inciso 

IV, do CPC, a inicial deve ser emendada, sob pena de indeferimento. 6. 

Portanto, intimem-se os requerentes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, instruam os autos com os documentos relacionados nesta decisão, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. 7. Por fim, defiro a gratuidade 

processual ao Espólio, com a ressalva de que se ficar demonstrado, no 

curso do processo, que possui condições de arcar com as despesas 

processuais o benefício será revogado. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

17 de abril de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1036574-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA LIMA PASQUALINO (INVENTARIANTE)

D. L. P. (REQUERENTE)

JULIANA LIMA PASQUALINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO OAB - MT10001-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO AUGUSTO PASQUALINO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO
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SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1036574-35.2019.8.11.0041. 

INVENTARIANTE: SANDRA LIMA PASQUALINO REQUERENTE: JULIANA 
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LIMA PASQUALINO, D. L. P. INVENTARIADO: ROGERIO AUGUSTO 

PASQUALINO Vistos. Sandra Lima Pasqualino, Juliana Lima Pasqualino e 

Daniel Lima Pasqualino ajuizaram Ação de Inventário, em razão do 

falecimento de Rogério Augusto Pasqualino, ocorrido na data de 

05.03.2019, conforme certidão de óbito constante do id. 22806152. A ação 

foi recebida nos moldes da decisão acostada junto ao id. 25414175, que 

deferiu a gratuidade processual e determinou o pronunciamento do 

Ministério Público. Na movimentação do id. 26254725 fora procedida a 

emenda da inicial, informando que o falecido além do veículo, havia 

deixado também o valor referente a restituição do Imposto de Renda, 

requerendo então a pesquisa via BACENJUD. Id. 27320101 consta o 

parecer do Ministério Público. Na decisão exarada junto ao id. 27519659 

foi determinada a juntada das certidões negativas de débitos Municipal e 

Estadual; a comprovação se o veículo Hyundai/Tucson GLBS, Placa OAS 

9290, permanece ou não alienado; a juntada de certidão negativa de 

testamento, e, por fim deferida as buscas de ativos financeiros via 

BACENJUD. Id. 27947581 consta a manifestação dos requerentes, 

aduzindo que efetuaram a juntada dos documentos requisitados por este 

juízo. Junto ao id. 27947582 consta o comprovante de isenção do ITCD. 

Certidão de inexistência de testamento no id. 27947584 e no id. 27947587 

consta a certidão negativa conjunta expedida pela Receita Federal e 

Procuradoria-Geral. Em id. 28468068 fora acostado o extrato do 

BACENJUD em que não se localizou saldo em nome do de cujus. Na 

decisão emanada junto ao id. 28296870 foi determinado o cumprimento 

integral da determinação constante do id. 27519659. Na movimentação do 

id. 29242941 o douto advogado colacionou aos autos as certidões 

negativas de débitos Estaduais e Municipais (ids. 29242942 e 29242943), 

bem como a comprovação da baixa da alienação do veículo (id. 29242944) 

em nome do falecido. É o relatório. D E C I D O. Inicialmente, tendo em vista 

o valor dos bens, e que todos os envolvidos no processo sucessório 

estão representados pelo mesmo advogado CONVERTO a presente ação 

para o rito do Arrolamento Sumário. Verifica-se que o acervo hereditário é 

composto apenas por um veículo e o valor referente a restituição do 

Imposto de Renda. Quanto ao veículo que compõe o acervo hereditário, 

restou comprovado a baixa da alienação fiduciária com a juntada do 

documento constante do id. 29242944. Outrossim, foi comprovada a 

inexistência de débitos fiscais com a juntada das certidões negativas nos 

ids. 22806166, 29242942 e 29242943. Junto ao id. 27947582 consta a 

declaração de isenção do ITCD. Quanto à partilha, embora não tenha sido 

apresentado acordo assinado pelos herdeiros, verifico que todos estão de 

acordo com a partilha apresentada na petição inicial, que aliás, está em 

perfeita consonância com a norma legal, e os requerentes estão 

representados pelo mesmo advogado, motivo pelo qual não representa 

prejuízo a qualquer dos interessados. Em face do exposto, nos termos do 

art. 659 e do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE o pedido de inventário do Espólio de Rogério Augusto 

Pasqualino, conforme o esboço de partilha de bens formulado na petição 

inicial – id. 22805922, atribuir aos herdeiros nele comtemplados os seus 

respectivos quinhões, ressalvados erros, omissões ou direitos de 

terceiros. Dê-se ciência ao Ministério Público, tendo em vista a existência 

de interesse de incapaz. Transitada em julgado, certifique-se e 

expeçam-se os alvarás judiciais autorizando a requerente a promover 

perante ao DETRAN/MT o registro do veículo Hyundai/Tucson GLBS, Placa 

OAS 9290 ao seu nome, ciente do percentual do veículo que cabe a cada 

um. Expeça-se, também, alvará para o levantamento e saque do Imposto 

de Renda deixado pelo falecido. Sem custas, uma vez que foi deferida a 

gratuidade processual. P. I. C. Cuiabá/MT, 17 de abril de 2020. Sergio 

Valério Juiz de Direito

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1023708-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA CHRISTINA JACINTO DA SILVA (REQUERENTE)

ROSELI JACINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS OAB - MT24213/O 

(ADVOGADO(A))

AGENOR JACOMO CLIVATI JUNIOR OAB - MT9245-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON DA SILVA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1023708-63.2017.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Objetivando viabilizar o prosseguimento e 

conclusão deste processo, primeiramente, intime-se a inventariante para 

que manifeste no prazo de quinze dias, a fim de que não restem dúvidas, 

quanto ao postulado no parecer ministerial de Id 30110123 - Pág. 1, 

mormente no que diz respeito à necessidade de juntar aos autos a 

mencionada “cópia do documento do veículo” (ônibus), descrito nos autos, 

esclarecendo e/ou providenciando o que mais necessário à efetivação da 

partilha nestes autos. Após, havendo interesse de incapaz, arts. 178, II e 

698 do CPC, dê-se nova vista ao Ministério Público, e, em seguida, voltem 

os autos imediatamente conclusos para análise quanto ao 

julgamento/homologação ou ulterior deliberação. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1003326-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIULIANNA ELISA FONSECA LEAL (REQUERENTE)

J. P. D. P. D. L. (REQUERENTE)

LUIZ ANTONIO FONSECA DORILEO LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DORILEO LEAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1003326-15.2018.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Considerando a manifestação ministerial de Id 

30113596, mormente no que diz respeito “a venda do único bem deixado 

pelo de cujus”, para fins de viabilizar a conclusão deste processo, 

intime-se o inventariante, através de seu advogado, via DJe, para que 

manifeste no prazo de quinze dias, providenciando e/ou requerendo o que 

mais de direito. Se decorrrido o prazo fixado, sem manifestção, intime-se o 

inventariante pessoalmente ou por edital, se necessário, para manifestar 

interesse no processo em cinco dias, em observância do determinado nos 

autos por este Juízo, sob as penas da lei, inclusive remoção ou extinção e 

arquivamento, sem prejuízo de outra providências, mormente diante da 

necessidade de prestar contas ao Juízo Ressalto que o(s) mandado(s) a 

ser(em) expedido(s) neste(s) autos, seja de intimação ou de citação, 

deverão ser cumpridos por Oficial de Justiça nos termos dos artigos 247, 

inciso I, e artigo 249, do Código de Processo Civil, levando em conta que 

as ações de competência desta Vara Especializada de Família e 

Sucessões, são sempre de casos especiais que em sua maioria envolve 

interesse de menores e incapazes, e, ações de Estado de conformidade 

com o ordenamento jurídico, devendo as intimações pessoais e citações 

serem feitas sempre na pessoa das partes (autor e réu) e testemunhas, 

quando o for o caso, arroladas pela Defensoria Pública. Após, dê-se nova 

vista ao Ministério Público e voltem conclusos para análise, 

oportunamente. Às providências. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1006657-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO RODRIGO MAZZER CUNHA (REQUERENTE)

CAROLINE DE MELLO CERQUEIRA MAZZER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº 1006657-34.2020.8.11.0041 Ação: 
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Divórcio Consensual Vistos, etc... Em atenção ao parecer ministerial Id. 

30800256, intime-se os Requerentes através de seu d. patrono para, no 

prazo de 10 (dez) dias, atender o manifestado. Após, dê-se nova vista à 

d. representante do Ministério Público. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1008871-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JURACY CRUZ RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LUIZ RIBEIRO OAB - MT19091-O (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR RIBEIRO OAB - MT5127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENIO DA COSTA RIBEIRO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1008871-66.2018.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Compulsando os autos observa-se que a 

inventariante manifestiou no Id 24017813-Pág. 1, no sentido de que estaria 

renunciando a sua meação em favor do espólio, com relação aos bens 

imóveis. Ocorre que de acordo com a manifestação ministerial, Id 

29777827, “em se tratando da meação da viúva não se trata de herança, 

mas sim dos bens particulares dela, de modo que o ato nominado como 

“renúncia à meação” é, em verdade, ato de doação dos bens aos filhos.” 

Assim sendo, em permanecendo o referido interesse de “renúncia”, 

intime-se a inventariante para que manifeste no prazo de quinze dias 

quanto a necessidade de regularização/formalização, referida no Id 

29777827, nos termos do art. 541 do CPC, bem como no que diz respeito 

ao “termo de curatela”, Id 29777827 - Pág. 2, podendo 

requerer/providenciar o que mais de direito, e, em seguida, havendo 

interesse de incapaz, em observância dos arts. 178, II e 698 do CPC, 

dê-se nova vista ao Ministério Público. Após, voltem os autos 

imediatamente conclusos para análise quanto ao seu prosseguimento, 

julgamento/homologação ou ulterior deliberação, se for o caso. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003174-93.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS GONCALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT10896-O (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAILSON FORNOS DOS SANTOS (REU)

LARISSA CRISTINA FORNOS DOS SANTOS (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1003174-93.2020.8.11.0041 Ação: 

Exoneração de pensão alimentícia c/c pedido subsidiário de revisão de 

alimentos. Vistos, etc... Considerando o informado e postulado no Id n. 

31184106, redesigno audiência de tentativa de conciliação, instrução e 

julgamento para o dia 05/08/2020 às 14:30 horas, dada necessidade de 

expedição de carta precatória (Tangará da Serra/MT). Cite-se o Requerido 

Railson Fornos dos Santos, observando-se o endereço indicado no Id n. 

31184106, e a Requerida Larissa Cristina Fornos dos Santos, através de 

carta precatória, em observância da Portaria CGJ n. 142, de 08/11/2019, 

do inteiro teor da ação e intimem-se as partes, o Requerente, através de 

seus d. patronos, para que compareçam à audiência acompanhados de 

seus advogados e testemunhas, independentemente de prévio depósito 

de rol, importando a ausência do Requerente em extinção e arquivamento 

do feito e dos Requeridos em confissão e revelia. Na audiência, se não 

houver acordo, poderão os Requeridos contestarem, desde que o façam 

por intermédio de advogado, passando-se, em seguida, à ouvida das 

testemunhas e prolação de sentença. Notifique-se o Ministério Público. 

Ressalto que o(s) mandado(s) a ser(em) expedido(s) nestes autos, seja 

de intimação ou de citação, deverão ser cumpridos por Oficial de Justiça 

nos termos dos artigos 247, inciso I, e artigo 249, do Código de Processo 

Civil, levando em conta que as ações de competência desta Vara 

Especializada de Família e Sucessões, são sempre de casos especiais 

que em sua maioria envolve interesse de menores e incapazes e são de 

cunho de ações de Estado de conformidade com o ordenamento jurídico, 

devendo as intimações e citações serem feitas sempre na pessoa das 

partes (autor e réu). Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002931-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. D. S. R. (EXEQUENTE)

A. G. D. S. R. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE DE SOUZA SILVA OAB - 709.460.781-49 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER RODRIGUES CAVALCANTE (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 

Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

GILPERES FERNANDES DA SILVA PROCESSO n. 

1002931-23.2018.8.11.0041 Valor da causa: R$ 1.405,15 ESPÉCIE: 

[Expropriação de Bens]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO 

ATIVO: Nome: LUCAS GABRIEL DE SOUZA RODRIGUES Endereço: RUA 

CINQÜENTA E SETE, 93, QUADRA 23 SETOR IV, CPA III, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78058-436 Nome: ALICE GABRIELY DE SOUZA RODRIGUES 

Endereço: RUA CINQÜENTA E SETE, 93, QUADRA 23, CPA III, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78058-436 Nome: EDILAINE DE SOUZA SILVA Endereço: RUA 

CINQÜENTA E SETE, 93, CASA 23, CPA III, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-436 

POLO PASSIVO: Nome: VAGNER RODRIGUES CAVALCANTE Endereço: 

AVENIDA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, 01 QUADRA 22, (LOT C 

ESPORTIVO), CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-720 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE AUTORA, acima 

qualificada, atualmente em local incerto e não sabido, para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste documento. COMPLEMENTO : 1. Nos 

termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o 

processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; DESPACHO: 

Considerando o certificado no Id n. 22159688, determino a intimação da 

representante legal dos Exequentes, por edital, com prazo de 20 (vinte) 

dias, para, no prazo de 05 (cinco) dias, comparecer perante a Defensoria 

Pública para fins de indicar seu endereço atualizado nos autos, manifestar 

sobre a contestação por negativa geral apresentada no Id n. 17590244 e, 

ainda, apresentar demonstrativo de débito atualizado para fins de 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento. Após, 

dê-se vista dos autos ao d. Defensor Público para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, foi procurador para manifestar interesse no prosseguimento do 

feito/cumprimento das determinações acima. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 

no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIA 

SANTANA DE SOUZA, digitei. CUIABÁ, 16 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 
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comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007908-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA TATIANE ANTUNES DE SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIEIRO OAB - 

MT11854-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DA GRAÇA FAVARIN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT DIAS OAB - MT12395/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1007908-58.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: ERICA TATIANE ANTUNES DE SA Endereço: RUA 33, 

21, SANTA TEREZINHA (2ª ETAPA), CUIABÁ - MT - CEP: 78089-772 

REQUERIDO: Nome: RODRIGO DA GRAÇA FAVARIN Endereço: Costa 

Marques, 773, Centro, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 FINALIDADE: Nos 

termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO das 

partes para manifestarem sobre o laudo da contadoria no prazo comum de 

10 (dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Cuiabá - MT, 

16 de abril de 2020. (Assinado Eletronicamente) Marya Santana de Souza 

G e s t o r a  J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005308-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON MARTINS DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANA CESAR SCHERNER OAB - MT18093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DE AMORIM (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1005308-64.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: JACKSON MARTINS DE CARVALHO Endereço: 

VARGINHA, SEM NUMERO, VARGINHA, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - 

CEP: 78180-000 REQUERIDO: Nome: MARIA APARECIDA DE AMORIM 

Endereço: RUA PROJETADA 1, 9, QUADRA 2, JARDIM UNIVERSITÁRIO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78075-480 FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 

da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO das partes para recolherem 

as custas processuais no prazo comum de 15 (quinze) dias, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Cuiabá - MT, 16 de abril de 2020. 

(Assinado Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora Judiciária 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1055049-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. R. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT15555-O (ADVOGADO(A))

CLARISSA BOTTEGA OAB - MT6650-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. H. G. R. (REU)

M. J. G. R. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA MARIA MORAES GRIGGI OAB - 954.349.171-20 

(REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1055049-39.2019.8.11.0041 Ação: 

Revisional de Alimentos (alteração da forma de pagamento) com pedido de 

fixação de alimentos provisórios. Vistos, etc... Embora o processo esteja 

concluso para sentença, verifico que ainda não é o caso, em razão de 

não ter decorrido o prazo para apresentação de memoriais. Sendo assim, 

em observância a portaria-conjunta n. 247 com nova redação dada pela 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18/03/2020 que dispõe sobre medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 

retornem os autos a Secretaria Judicial para que se aguarde a 

apresentação de memoriais finais pelas partes ou decurso de prazo, que 

deverá ser certificado. Apresentado os memoriais, retornem os autos ao 

Ministério Público e, em seguida, conclusos para decisão/deliberação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000692-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA ELOA PILGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEVALDO REI DA HUNGRIA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1000692-75.2020.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: TATIANA ELOA PILGER Endereço: Avenida 

Historiador Rubens de Mendonça, 1894, sala 1501, Bosque da Saúde, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78118-030 REQUERIDO: Nome: ADEVALDO REI DA 

HUNGRIA Endereço: Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1894, 

1501, Bosque da Saúde, CUIABÁ - MT - CEP: 78118-030 FINALIDADE: Nos 

termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do 

representante do autor de que os autos aguardará manifestação do MP, 

conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Cuiabá - MT, 17 de abril de 

2020. (Assinado Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora 

Judiciária 
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____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1035382-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. D. F. E. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA CARMO CARVALHO OAB - MT13722-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. F. E. S. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1035382-38.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: LOURDES MARTA DE FARIA E SOUZA Endereço: 

RUA FRANCISCO DE ASSIS SOARES DA SILVA, 43, SÃO JOÃO DOS 

LÁZAROS, CUIABÁ - MT - CEP: 78008-820 REQUERIDO: Nome: Carlos 

Farias e Souza Endereço: RUA MARANGUAPE, 595, Mercearia do Sr 

Carlos, SANTO ANTÔNIO DO PEDREGAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-365 

FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para 

INTIMAÇÃO do representante do autor para manifestar sobre a certidão 

negativa, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Cuiabá - MT, 17 de abril de 2020. (Assinado Eletronicamente) 

M a r y a  S a n t a n a  d e  S o u z a  G e s t o r a  J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1032758-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA DOS SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

HELIO EMANOEL SOUZA ROCHA (REQUERENTE)

VICTOR ELIAS SOUZA ROCHA (REQUERENTE)

DANIELA ROSANNY SOUZA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT14271-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1032758-16.2017.8.11.0041 Ação: 

Alvará Judicial Vistos, etc... Diante das respostas transmitidas pelas 

instituições bancárias (Banco do Brasil, Itaú e Bradesco), Id n. 28030570, 

30465432, 31022249, 31281218, manifestem-se os Requerentes, através 

de seus d. patronos, no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que 

entender cabível. Em seguida, voltem-me conclusos. Intimem-se e 

cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1046543-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. L. D. S. O. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

U. P. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 20 DIAS 

Dados do Processo: Processo: Numero: 1046543-74.2019.8.11.0041 Parte 

Autora: AUTOR(A): FRANCISLENE LIMA DA SILVA OLIVEIRA Parte 

Requerida: REU: UANDERSON PEIXOTO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO da representante do requerente genitora Sra. Francislene 

Lima Da Silva Oliveira,, para que esta compareça na sede da Defensoria 

Pública, no prazo de cinco dias, a fim de informar o endereço atualizado 

do executado, de acordo com o art. 186, §2º do Código de Processo Civil.. 

DECISÃO: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Termo de Audiência Autos n. 

1046543-74.2019.8.11.0041 – Alimentos com Pedido de Provisórios e 

Regulamentação de Visitas Finalidade: Conciliação Local/Data/Horário: 

Cuiabá, 10 de dezembro de 2019, às 17:00 horas P r e s e n t e s 

Conciliadora: - Zamaris Patrícia Dias de Souza Defensor Público – 

Requerente: - José Naaman Khouri Ocorrência: Aberta a audiência, restou 

prejudicada a tentativa de conciliação, em razão da ausência da 

representante do Requerente, embora intimada, conforme ids. 26206373 e 

26206374. Ausente também o Requerido, o qual não foi citado e intimado, 

conforme id. 26266347. Presente o patrono da parte Autora que requereu 

o prazo de 10 (dez) dias para manifestar nos autos. Deste modo, 

encaminho os autos ao MM. Juiz para deliberações. (audiência encerrada 

às 17:10 horas) DELIBERAÇÕES Foi proferido o seguinte despacho: 

Vistos, etc... Acolho o pedido e concedo o prazo de 10 (dez) dias ao d. 

Defensor para manifestar nos autos requerendo o que entender cabível, 

sob pena de extinção e arquivamento. Após, voltem-me conclusos. Nada 

mais havendo a registrar, o MM. Juiz determinou o encerramento deste 

termo, que lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu _______ 

Zamaris Patrícia Dias de Souza, que o digitei e subscrevi. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

CUIABÁ, 17 de abril de 2020. Gestora Judiciária (assinatura eletrônica) 

SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político 

Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 

3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007736-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. K. D. S. A. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DANIEL SANTOS (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 20 DIAS 

Dados do Processo: Processo: Numero: 1007736-53.2017.8.11.0041 Parte 

Autora: EXEQUENTE: I. K. D. S. A. S. Parte Requerida: EXECUTADO: FABIO 

DANIEL SANTOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO a intimação 

pessoal da representante da requerente genitora Sra. Ana Keli da Silva 

Arruda para que este compareça na sede da Defensoria Pública, no prazo 

de cinco dias a fim informar se o executado realizou o pagamento do 

débito alimentar, conforme dispõe o art. 186, §2º do Código de Processo 

Civil,. DECISÃO: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 

1007736-53.2017.8.11.0041 Ação: Cumprimento de Sentença. Vistos, 

etc... Atento ao certificado no Id n. 24557050 e considerando que fora 

designada, em substituição, nova Defensora Pública para atuar nos 

processos de parte adversa perante este Juízo da 4ª Vara Especializada 

de Família e Sucessões, revogo a nomeação da d. Defensora Pública Dra. 

Gislaine Figueira Desto, Id n. 16545404, e nomeio, em substituição, a Dra. 

Mônica Balbino Cajango, como curadora do Executado, a quem se dará 

vista dos autos para os fins de direito pelo prazo legal. Após manifestação 
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da d. Curadora ou se extrapolado o prazo assinalado sem manifestação, o 

que deverá ser certificado, ouça em 05 (cinco) dias a parte Exequente, a 

qual deverá no mesmo prazo apresentar demonstrativo de débito 

atualizado, o Ministério Público e voltem conclusos. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 17 de abril de 2020. Gestora Judiciária 

(assinatura eletrônica) SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 

78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 0003120-45.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

K. P. M. D. A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. F. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO ALBERTO BOTEZINI OAB - MT8189-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 20 DIAS 

Dados do Processo: Processo: Numero: 0003120-45.2014.8.11.0045 Parte 

Autora: EXEQUENTE: KESSIA PRISCILA MACEDO DE ARRUDA Parte 

Requerida: EXECUTADO: ALEXANDRO FERREIRA DA SILVA FINALIDADE: 

Intime-se o Executado ALEXANDRO FERREIRA DA SILVA, “em três dias, 

pagar o débito no valor de R$ 4.458,63 (quatro mil quatrocentos e 

cinquenta e oito reais e sessenta e trés centavos}, atualizado até 12/2015, 

conforme mencionado no Id: 26706424 , provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo” (art. 528 do CPC), sob pena de protesto 

judicial e prisão civil de 1 (um) a 3 (três) meses, com a observância ainda 

de que: “O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o 

que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da 

execução e as que se vencerem no curso do processo”. (cf. § 7º do art. 

528 do CPC). Informo ainda que de acordo com os §§ 1º, 2º e 3º do art. 

528 do CPC, se o executado não comprovar o pagamento ou se não 

apresentar justificativa da impossibilidade absoluta, no prazo legal, ou 

ainda se a justificativa apresentada não for aceita, haverá a determinação 

de protesto judicial, sem prejuízo de decretação da prisão civil pelo prazo 

de 1 (um) a 3 (três) meses. DECISÃO: ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

Processo n°. 0003120-45.2014.8.11.0045 Ação: Cumprimento de 

sentença. Vistos, etc... Trata-se de pedido de Cumprimento de Sentença 

distribuído a esta Vara por força da declinação de competência do Juízo 

da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas de Rio Verde/MT. Constata-se dos 

autos que até a presente data não houve a intimação do Executado 

acerca do contido nesta ação, conforme se verifica no Id n. 26706421 e Id 

n. 26706431, pág. 2, e tampouco, decisão decretando a prisão civil. 

Observa-se, ainda, que na carta precatória encaminhando o mandado de 

prisão juntado no Id n. 26706848/26706850, a decisão ali transcrita faz 

menção à parte diversa das cadastradas nestes autos. Desta feita, em 

que pese o pretendido pelo Exequente, Id n. 30604572 (tentativa no 

cumprimento do mandado de prisão civil), ressalto que se encontra 

prejudicado, em razão do acima exposto, motivo pelo qual indefiro o 

pedido. Para fins de prosseguimento do feito, intime-se o Executado, por 

edital, conforme já deferido e determinado no Id n. 26706425, com prazo 

de 20 (vinte) dias, para, “em três dias, pagar o débito, provar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de efetuá-lo” (art. 528 do CPC), sob pena de 

protesto judicial e prisão civil de 1 (um) a 3 (três) meses, com a 

observância ainda de que: “O débito alimentar que autoriza a prisão civil 

do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores 

ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do 

processo”. (cf. § 7º do art. 528 do CPC). Conste no edital que de acordo 

com os §§ 1º, 2º e 3º do art. 528 do CPC, se o executado não comprovar 

o pagamento ou se não apresentar justificativa da impossibilidade 

absoluta, no prazo legal, ou ainda se a justificativa apresentada não for 

aceita, haverá a determinação de protesto judicial, sem prejuízo de 

decretação da prisão civil pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses. 

Decorrido o prazo e não havendo manifestação do Executado, o que 

deverá ser certificado, decreto sua revelia nos termos do artigo 72, inciso 

II, do Código de Processo Civil, nomeando-lhe Curadora Especial a d. 

Defensora Pública Dra. Mônica Balbino Cajango, a quem se dará vista dos 

autos para os fins de direito. Após manifestação do Executado e/ou da d. 

Curadora especial, se for o caso, ou ainda se extrapolado o prazo 

assinalado sem manifestação, o que deverá ser certificado, ouça em 05 

(cinco) dias a parte Exequente, a qual deverá no mesmo prazo apresentar 

demonstrativo de débito atualizado, o Ministério Público e voltem 

conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Assinado 

eletronicamente por: GILPERES FERNANDES DA SILVA 31/03/2020 

19:33:58 https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDAXVSRKLTS ID do 

documento: 30619306 PJEDAXVSRKLTS. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 17 

de abril de 2020. Gestora Judiciária (assinatura eletrônica) SEDE DO JUÍZO 

DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

Rua Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015016-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. R. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA FRANCISCO OAB - 027.330.291-42 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO RIBEIRO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 20 DIAS 

Dados do Processo: Processo: Numero: 1015016-41.2018.8.11.0041 Parte 

Autora: EXEQUENTE: A. F. R. REPRESENTANTE: VALERIA FRANCISCO 

Parte Requerida: EXECUTADO: TIAGO RIBEIRO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO REQUERIDO TIAGO RIBEIRO para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuar o pagamento do débito no valor de R$ 1.942,95 (um mil 

novecentos e quarenta e dois reais e noventa e cinco centavos) , 

acrescido de custas, se houver” (art. 523, caput, CPC). Fica ciente o 

executado de que não ocorrendo o pagamento no prazo acima referido, 

haverá multa de 10% (dez por cento) e a incidência de honorários 

advocatícios no percentual de 10% sobre o valor devido, atualizado, (§ 1º 

do art. 523 CPC), e, se efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no 

caput do art. 523, a multa e os honorários incidirão sobre o restante (§ 2º 

art. 523 CPC). Cientifique-o, ainda, de que não efetuado tempestivamente o 

pagamento integral do quantum devido, fica autorizado, desde já, mediante 

prévia apresentação de demonstrativo do débito discriminado e atualizado 

(art. 524 CPC), a expedição de mandado de penhora e avaliação, para a 

penhora de tantos bens quantos bastem para o pagamento do valor 

devido/executado, (§ 3º art. 523 CPC), em observância inclusive dos bens 

que tiverem sido indicados pela parte exequente (art. 524, VII CPC). Caso 

queira, poderá ser apresentada impugnação no prazo de 15 (quinze), nos 

próprios autos, após o término do prazo para pagamento voluntário e 

independentemente de nova intimação, nos termos do art. 525 do 

CPC.Decorrido o prazo e não havendo manifestação do Executado, fica 

decretado sua revelia e nos termos do artigo 72, inciso II, do Código de 

Processo Civil,conforme decisão abaixo transcrito. DECISÃO: ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1015016-41.2018.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de Sentença. Vistos, etc... Constata-se que a parte 

Exequente na petição de Id n. 31077551 pleiteia a intimação do Executado 

por edital, uma vez que não possui informações acerca do atual endereço 

do mesmo. Dessa forma, acolho o pedido e de acordo com os artigos 523 

e 513 § 2º do CPC, intime-se o devedor/executado por edital, com prazo 

de 20 (vinte) dias, “para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acrescido de custas, se houver” (art. 523, caput, CPC). Cientifique-o de 

que não ocorrendo o pagamento no prazo acima referido, haverá multa de 

10% (dez por cento) e a incidência de honorários advocatícios no 

percentual de 10% sobre o valor devido, atualizado, (§ 1º do art. 523 

CPC), e, se efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput do 

art. 523, a multa e os honorários incidirão sobre o restante (§ 2º art. 523 

CPC). Cientifique-o, ainda, de que não efetuado tempestivamente o 

pagamento integral do quantum devido, fica autorizado, desde já, mediante 

prévia apresentação de demonstrativo do débito discriminado e atualizado 

(art. 524 CPC), a expedição de mandado de penhora e avaliação, para a 

penhora de tantos bens quantos bastem para o pagamento do valor 

devido/executado, (§ 3º art. 523 CPC), em observância inclusive dos bens 

que tiverem sido indicados pela parte exequente (art. 524, VII CPC). 
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Consigne-se no edital que, caso queira, poderá ser apresentada 

impugnação no prazo de 15 (quinze), nos próprios autos, após o término 

do prazo para pagamento voluntário e independentemente de nova 

intimação, nos termos do art. 525 do CPC. Decorrido o prazo e não 

havendo manifestação do Executado, o que deverá ser certificado, 

decreto sua revelia e nos termos do artigo 72, inciso II, do Código de 

Processo Civil, nomeio-lhe Curadora Especial a d. Defensora Pública Dra. 

Mônica Balbino Cajango, a quem se dará vista dos autos para os fins de 

direito pelo prazo legal. Após manifestação do Executado e/ou da 

Curadora, se for o caso, ou ainda se extrapolado o prazo assinalado sem 

manifestação, o que deverá ser certificado, ouça em 05 (cinco) dias a 

parte Exequente e voltem-me conclusos. Intimem-se e cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 17 de abril de 2020. Gestora Judiciária 

(assinatura eletrônica) SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 

78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1023780-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

WALDIR SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NATALICIA PORFIRIA CARDOSO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 20 DIAS 

Dados do Processo: Processo: Numero: 1023780-50.2017.8.11.0041 Parte 

Autora: REQUERENTE: RENATO SANTANA DA SILVA, WALDIR SANTANA 

DA SILVA Parte Requerida: INVENTARIADO: NATALICIA PORFIRIA 

CARDOSO FINALIDADE: Intime-se o inventariante o Requerente RENATO 

SANTANA DA SILVA, para manifestar em cinco dias, quanto ao interesse 

no prosseguimento deste processo, sob pena de extinção e arquivamento, 

art. 485, § 1º do CPC. DECISÃO: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo 

n. 1023780-50.2017.8.11.0041 Ação: Arrolamento Vistos etc... 

Considerando o noticiado no Id 15705197, intime-se o inventariante por 

edital, com prazo de vinte dias, em observância do art. 257 do CPC, para 

manifestar em cinco dias, quanto ao interesse no prosseguimento deste 

processo, sob pena de extinção e arquivamento, art. 485, § 1º do CPC. 

Após, voltem conclusos. Intimem-se e cumpra-se OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

CUIABÁ, 17 de abril de 2020. Gestora Judiciária (assinatura eletrônica) 

SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político 

Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 

3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 0051752-80.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 20 DIAS 

Dados do Processo: Processo: Numero: 0051752-80.2015.8.11.0041 Parte 

Autora: REQUERENTE: ADRIANO DE OLIVEIRA Parte Requerida: 

REQUERIDO: RODRIGO DE OLIVEIRA FINALIDADE: INTIMAÇÃO DE 

ADRIANO DE OLIVEIRA PARA QUE NO PRAZO DE CINCO DIAS PROCURE 

A DEFENSORIA PÚBLICA, PARA FINS DE REQUERER O QUE ENTENDER DE 

DIREITO, SOB PENA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO, CONFORME ARTIGO 485 

INCISOS II, II DO CPC. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 17 de abril de 

2020. Gestora Judiciária (assinatura eletrônica) SEDE DO JUÍZO DA 4ª 

VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua 

Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: 

Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001186-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA LENK DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO AMORIM MOLINA OAB - MT21636/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDERVAL LENK DE MELO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE 1ª PUBLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO 

PRAZO: 10 DIAS Dados do Processo: Processo: Numero: 

1001186-08.2018.8.11.0041 Parte Autora: REQUERENTE: ROSANA LENK 

DE MELLO Parte Requerida: REQUERIDO: EDERVAL LENK DE MELO 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PARTES E DEMAIS INTERESSADOS PARA 

TOMAREM CIÊNCIA DA SENTENÇA DE NOMEAÇÃO DA PARTE: Rosana 

Lenk de Melo, COMO CURADOR (A), DO INTERDITADO (A): Ederval Lenk 

de Melo, PARA: EMPRESTAR, TRANSIGIR, DAR QUITAÇÃO, ALIENAR, 

HIPOTECAR, DEMANDAR OU SER DEMANDADA, E PRATICAR, EM GERAL, 

OS ATOS QUE NÃO SEJAM DE MERA ADMINISTRAÇÃO, (CF. ART. 1.782 

DO CÓDIGO CIVIL), DEVENDO, PORTANTO, O CURADOR (A) SE 

RESPONSABILIZAR, AINDA, PELOS CUIDADOS RELACIONADOS À 

ENFERMIDADE DO (A) CURATELADO (A) E SEU BEM-ESTAR (SAÚDE E 

SUBSISTÊNCIA), (ART. 758 DO CPC). SENDO TERMINANTEMENTE 

VEDADA, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, A ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO 

DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS OU DE QUALQUER NATUREZA, 

EVENTUALMENTE PERTENCENTES AO CURATELADO (A), E, AINDA, A 

PROIBIÇÃO DO CURADOR(A)  FAZER EMPRÉSTIMO 

BANCÁRIO/FINANCIAMENTO, EM NOME DO INTERDITANDO (A), SEM 

AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; OBRIGANDO-SE À PRESTAÇÃO DE CONTAS 

DE SUA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO SOLICITADAS. REQUERENDO O QUE 

ENTENDER CABÍVEL. SENTENÇA: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo 

nº. 1001186-08.2018.8.11.0041 Ação: Interdição com pedido de tutela 

provisória de urgência Vistos, etc... Trata-se de Ação de Interdição com 

pedido de tutela provisória de urgência movida por Rosana Lenk de Melo 

em face de Ederval Lenk de Melo, ambos qualificados nos autos, sob o 

argumento, em síntese, de que é irmã do Requerido, a qual é portador de 

alienação mental, não possuindo capacidade para se auto gerir. Esclarece 

que o Requerido depende de terceiros para realização de todos os 

cuidados relacionados a sua higiene, alimentação entre outros. Pede, ao 

final, seja julgado procedente o pedido. Instruiu o pedido com os 

documentos necessários a propositura da ação. Por decisão, foi 

antecipado os efeitos da tutela pretendida, nomeando a Requerente 

curadora provisória do Requerido, e determinada outras providências, Id n. 

11870087. Realizada audiência, Id n. 12832455, o Requerido foi 

entrevistado, respondendo as perguntas que lhes foram feitas. Na mesma 

oportunidade, a Requerente esclareceu que quando do nascimento do 

Requerido, este teve o cordão umbilical enrolado no pescoço, causando 

falta de oxigênio no cérebro; que o Dr. Antônio Carlos de C. Reners é 

quem lhe dá assistência desde que o mesmo era criança; que o Requerido 

foi matriculado, ficou mais de 05 anos no primeiro ano e não aprendeu a 

ler; segundo informações médicas o Requerido tem o desenvolvimento 

mental de uma criança de 06 anos de idade e, por fim, que o Requerido 

morava com sua mãe e esta veio a falecer. Em seguida, mesmo diante da 

afirmação da Requerente de que o Requerido não consegue se expressar 

de acordo com a realidade dos fatos, condições observadas na audiência, 

foi determinado que os autos aguardassem o prazo de 15 (quinze) dias 

para eventual impugnação. Certidão informando que não houve 

impugnação pelo Requerido, Id n. 14853595. O d. Curador Especial 

apresentou contestação por negativa geral no Id n. 15108682. Laudo 

técnico psiquiátrico acostado sob o Id n. 22268779. A Requerente 

manifestou no Id n. 22784340 sua concordância com o laudo pericial e 

requereu seja julgado procedente o pedido. O Ministério Público opinou 

pela procedência do pedido, a fim de que seja decretada a interdição do 

Requerido e nomeada como sua curadora a Requerente, Id n. 22888039. 

Manifestação do d. Curador Especial acostado no Id n. 23436379. Relatei. 

Fundamento e Decido. Antes de tudo, necessário observar que de acordo 
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com art. 747 do CPC, a legitimidade da Requerente encontra-se 

comprovada nos autos, que bem demonstra que ela é irmã do Interditando, 

Id n. 11439320/11439325. Desta feita, é possível o julgamento do 

processo, no estado em que se encontra. Não se pode olvidar, também, 

que o “Estatuto da Pessoa com Deficiência” (Lei 13.146/2015), revogou o 

inciso II do art. 3º Código Civil, que estabelecia incapacidade absoluta das 

pessoas com “enfermidade ou deficiência mental”, objetivando a “Inclusão 

da Pessoa com Deficiência”, tanto é que em seu artigo 10 estabelece o 

seguinte: “Compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com 

deficiência ao longo de toda a vida”. Além do mais, por ser medida 

extraordinária, a curatela, de regra, conforme dicção do art. 85 da Lei 

13.146/2015: “afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de 

natureza patrimonial e negocial”. Dito isso, no caso em exame, verifica-se 

que é possível à interdição, nos termos da legislação, tendo em vista a 

perícia médica, Id n. 22268779, conclusiva no sentido de que: “Segundo 

avaliação realizada no paciente no dia 01/08/2019 o mesmo é portador de 

patologia CID 10 F70 (Retardo Mental) não apresenta condições de gerir 

sua vida civil e necessita de auxílio de terceiros para realizar os atos 

básicos de sua vida tanto para se alimentar quanto para cuidados de 

higiene pessoal”. Neste sentido, aliás: "(...) É de ser mantida sentença que 

em pedido de interdição, julga-o procedente quando é constatado pelo 

exame médico pericial que o interditando encontra-se incapacitado para se 

auto conduzir e administrar seus bens. (...). Hipótese em que o laudo 

social e perícia médica, muito bem fundamentada, atestam que a 

interditada não tem o necessário discernimento completo para os atos da 

vida civil, deve ser decretada sua interdição. (...)" (TJMG - Apelação Cível 

1.0702.11.051543-5/014, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda, 7ª 

Câmara Cível, julgamento em 17/04/2018, publicação da súmula em 

24/04/2018) Ainda: “(...) A interdição, por se tratar de medida extrema, 

apenas pode ser deferida quando as provas produzidas nos autos não 

deixam margem à dúvida de ser o interditando incapaz de reger sua 

pessoa e administrar seus bens. (...)”.(TJMG - Apelação Cível 

1.0145.14.067623-3/001, Relator(a): Des.(a) Audebert Delage , 6ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2018, publicação da súmula em 

20/08/2018) Para Maria Helena Diniz: “A curatela é o encargo público 

cometido, por lei, a alguém para reger e defender uma pessoa e 

administrar os bens de maiores incapazes, que, por si sós, não estão em 

condições de fazê-lo, em razão de enfermidade ou deficiência mental” (RT 

529/80 - In Código Civil Anotado - p. 387). Quanto à nomeação do curador, 

Humberto Theodoro Júnior comenta: “A novel ordem jurídica alinhou-se à 

tendência jurisprudencial. Assim, será nomeado pessoa que melhor 

atenda aos interesses do curatelado (NCPC, art. 755, § 1º (...) Não mais é 

acolhida a disposição que assegura ao cônjuge ou companheiro o direito 

de ser curador do outro, quando interdito. ” (In Curso de Direito Processual 

Civil, Volume II, Editora Forense, 50ª edição - 2016, pág. 537). Diante deste 

contexto, no caso em pauta, a indicação pode e deve recair sobre a 

pessoa da Requerente- irmã - do Interditando, que deverá exercer o 

encargo da curatela primordialmente no resguardo dos interesses do 

Interditando - a seguir melhor delimitados - inclusive quanto à subsistência 

e acompanhamento de sua enfermidade, para fins de recuperação, se 

possível, (art. 758 do CPC), em consonância, aliás, com o entendimento 

doutrinário: “O art. 758 do CPC/2015 dispõe sobre princípio que está na 

base do art. 1.776 do CC/2002 (“Havendo meio de recuperar o interdito, o 

curador promover-lhe-á o tratamento em estabelecimento apropriado”). 

Reconhece-se, assim, que o procedimento de interdição é voltado, 

sobretudo, à proteção do interditando, cuja autonomia só deve ser 

reduzida em hipóteses excepcionais (cf. comentário ao art. 747 do 

CPC/2015).” (in Novo Código de Processo Civil Comentado: notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT – 2015) 

Pelo exposto, e mais que dos autos consta, decreto a interdição de 

Ederval Lenk de Melo até eventual cessação da incapacidade, 

nomeando-lhe curadora na pessoa de sua irmã Rosana Lenk de Melo, com 

fundamento no art. 755, § 1º do CPC e 84 §§ 1º e 3º e art. 85 da Lei 

13.146/2015, em razão da incapacidade de realizar pessoalmente atos da 

vida civil, de natureza patrimonial e negocial, para os quais necessitará da 

curadora nomeada, especialmente: emprestar, transigir, dar quitação, 

alienar, hipotecar, demandar ou ser demandada, e praticar, em geral, os 

atos que não sejam de mera administração, (cf. art. 1.782 do Código Civil), 

devendo, portanto, a curadora se responsabilizará, ainda, pelos cuidados 

relacionados à enfermidade do curatelado e seu bem-estar (saúde e 

subsistência), (art. 758 do CPC). Lavre-se termo ou alvará de curatela 

definitiva, art. 759 CPC e art. 1.012 § 1º CPC, devendo constar que é 

terminantemente vedada, sem autorização judicial, a alienação ou 

oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, acaso 

pertencentes ao curatelado, e, ainda, a proibição da Curadora fazer 

empréstimo bancário/financiamento, em nome do interditado, sem 

autorização judicial; obrigando-se à prestação de contas de sua 

administração, quando solicitadas. Dispensada a especialização de 

hipoteca legal ou caução, diante da idoneidade da curadora (irmã do 

interditado) e, ainda, pela ausência de notícia de patrimônio, 

considerável/significante a ser administrado. Em obediência ao disposto no 

artigo 755, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 

9º III, do Código Civil, inscreva-se a presente no registro de pessoas 

naturais, publicando-se no DJE e na plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, por 6 (seis) meses, e no órgão oficial, por 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital o nome do 

interditado, da Curadora e os limites da curatela, neste caso em razão da 

necessidade de intervenção da Curadora para a validade dos atos da vida 

civil/administração de natureza patrimonial e negocial do interditado, em 

especial art. 1.782 do Código Civil. Ciência ao Ministério Público. Sem 

custas nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, certifique e arquivem os autos com as cautelas de 

estilo, anotações e baixas necessárias. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 17 

de abril de 2020. Gestora Judiciária (assinatura eletrônica) SEDE DO JUÍZO 

DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

Rua Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0047752-37.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUETA DO CARMO BARBOSA SILVA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT19809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE DOMINGOS RIBEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

NIVALDO RIBEIRO DA SILVA (HERDEIRO)

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT19809-O (ADVOGADO(A))

MARINETE RIBEIRO DA SILVA AMORIM (HERDEIRO)

DANIEL RIBEIRO DA SILVA (HERDEIRO)

VILSON RIBEIRO DA SILVA (HERDEIRO)

IOSMAR MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

SEBASTIAO NILDO DA SILVA (HERDEIRO)

A. V. S. E. S. (HERDEIRO)

NILSON RIBEIRO DA SILVA (HERDEIRO)

KESSIA REGINA SILVA E SOUZA (HERDEIRO)

KELLY KRISTINNA SILVA E SOUZA (HERDEIRO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 20 DIAS 

Dados do Processo: Processo: Numero: 0047752-37.2015.8.11.0041 Parte 

Autora: INVENTARIANTE: HENRIQUETA DO CARMO BARBOSA SILVA 

Parte Requerida: REQUERIDO: ESPOLIO DE DOMINGOS RIBEIRO DA SILVA 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da inventariante HENRIQUETA DO CARMO 

BARBOSA SILVA para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar interesse 

no prosseguimento do processo, em cumprimento do determinado por este 

Juízo as fls. 166/166v, sob pena de remoção ou extinção e arquivamento. 

DECISÃO: Vistos, etc... Diante do certificado as fls. 177, acolho o parecer 

ministerial de fls.l 8 e determine a intimação pessoal da Inventariante para, 

no prazo de 05 (cinco) dias,manifestar interesse no prosseguimento do 

processo, em cumprimento do determinado por este Juízo as fls. 

166/166v, sob pena de extinção e arquivamento. Não sendo a 

Inventariante encontrada para intimação pessoal, intime-a por edital, com 

prazo de 20 (vinte) dias, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do processo, em cumprimento do 

determinado por este Juízo as fls. 166/166v, sob pena de remoção ou 

extinção e arquivamento. Após, com ou sem. manifestação, no prazo 

fixado, havendo interesse de incapaz dá— se vista a d. representante do 

Ministério Público. Cumpra—se, expedindo—se o necessário. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 17 de abril de 2020. Gestora Judiciária 
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(assinatura eletrônica) SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 

78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6000.

Citação

Citação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1032074-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. D. P. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

N. C. P. P. (REQUERIDO)

C. C. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

D. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GILPERES FERNANDES DA 

SILVA PROCESSO n. 1032074-91.2017.8.11.0041 Valor da causa: R$ 

937,00 ESPÉCIE: [Guarda]->GUARDA (1420) POLO ATIVO: Nome: 

PEDROZA DOMINGAS PEREIRA Endereço: RUA TREZENTOS, 11, QDA 88, 

TIJUCAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78088-320 POLO PASSIVO: Nome: NUBIA 

CRISTINA PEREIRA PASSOS Endereço: TRAVESSA 31, 10, QDA 35, 

BARCELONA, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 Nome: 

CRISTIANO CELESTINO DOS SANTOS Endereço: RUA PROFESSOR JOÃO 

MAZZAROTTO, 353, CAPÃO RASO, CURITIBA - PR - CEP: 81110-112 

FINALIDADE: Cite-se o Requerido Cristiano Celestino dos Santos, com 

prazo de 15 (quinze) dias, para contesta-lá. Informo ainda que não 

contestada à ação presumir-se-ão aceitos os fatos alegados pela 

Requerente (art. 344 do CPC). E será decretada à revelia do Requerido e 

nos termo do artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil. DECISÃO: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n°. 1032074-91.2017.8.11.0041. Ação: 

Guarda com pedido de tutela de urgência antecipada. Vistos, etc... Diante 

do informado na certidão de Id n. 16423298, pág. 9, acolho o pedido de Id 

n. 14798515 e determino que cite-se o Requerido Cristiano Celestino dos 

Santos, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, quanto aos termos da 

ação e, para querendo, contestá-la no prazo de 15 (quinze) dias, 

fazendo-se constar do edital as advertências legais de que não 

contestada à ação presumir-se-ão aceitos os fatos alegados pela 

Requerente (art. 344 do CPC). Decorrido o prazo e não havendo 

contestação, o que deve ser certificado, fica desde já decretada à revelia 

do Requerido e nos termo do artigo 72, inciso II, do Código de Processo 

Civil, nomeio-lhe curadora Especial a d. Defensora Pública Dra. Mônica 

Balbino Cajango, a quem se dará vista dos autos para os fins de direito. 

Após manifestação da d. Curadora, ouça a Requerente, o Ministério 

Público e, em seguida, voltem-me conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é 

contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a 

ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os 

prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, MARINA ROBERTA DA SILVA, digitei. CUIABÁ, 17 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1038380-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. M. D. S. P. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. D. S. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GILPERES FERNANDES DA 

SILVA PROCESSO n. 1038380-08.2019.8.11.0041 Valor da causa: R$ 

998,00 ESPÉCIE: [Dissolução]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) POLO ATIVO: 

Nome: GENESIA MARILZA DOS SANTOS PEREIRA Endereço: RUA DOS 

EUCALIPTOS, 18, QDA 13, JARDIM DAS PALMEIRAS, CUIABÁ - MT - CEP: 

78080-130 POLO PASSIVO: Nome: ANTONIO BENTO DOS SANTOS 

Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO 

PASSIVO ANTONIO BENTO DOS SANTOS, atualmente em lugar incerto e 

não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial , para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, 

caso queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, Decorrido o prazo e não havendo 

contestação, o que deve ser certificado, fica desde já decretada à revelia 

do Requerido e nos termo do artigo 72, inciso II, do Código de Processo 

Civil, conforme decisão abaixo transcrito. DECISÃO: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

CUIABÁ Processo n°. 1038380-08.2019.8.11.0041. Ação: Divórcio 

Litigioso. Vistos, etc... Defiro os benefícios de gratuidade da justiça, 

artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de eventual 

necessidade de revogação, nos termos da lei. Cite-se o Requerido, por 

edital, com prazo de 20 (vinte) dias, quanto aos termos da ação e, para 

querendo, contestá-la no prazo de 15 (quinze) dias, fazendo-se constar 

do edital as advertências legais de que não contestada à ação 

presumir-se-ão aceitos os fatos alegados pela Autora (art. 344 do CPC). 

Decorrido o prazo e não havendo contestação, o que deve ser certificado, 

fica desde já decretada à revelia do Requerido e nos termo do artigo 72, 

inciso II, do Código de Processo Civil, nomeio-lhe curadora Especial a d. 

Defensora Pública Maila Aletea Zanatta Cassiano Ourives, a quem se dará 

vista dos autos para os fins de direito. Após manifestação da Curadora, 

ouça a Requerente, a representante do Ministério Público e, em seguida, 

voltem-me conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 
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das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARINA 

ROBERTA DA SILVA, digitei. CUIABÁ, 17 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 0018079-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELICIO CARLOS LEMOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

ABADIA DE BARROS MACIEL LEMOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

TEOCLES ANTUNES MACIEL NETO (REQUERENTE)

NILZA MARIA BARROS MACIEL CORREA (REQUERENTE)

CELIMAR FERNANDES GODOY MACIEL (REQUERENTE)

SERGIO ADIB HAGE (REQUERENTE)

HERCILIA DE BARROS MACIEL HAGGE (REQUERENTE)

CARLOS DE BARROS RODRIGUES LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENNA FERNANDES GODOY OAB - MT18892-O (ADVOGADO(A))

ALEX MARTINS SALVATIERRA OAB - MT19575-O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE ROESE ZERWES OAB - MT6176-O (ADVOGADO(A))

DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA OAB - MT6177-O 

(ADVOGADO(A))

JANE STELLE BECA SANTOS SATIRO OAB - MT23432-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS DE BARROS RODRIGUES LEITE OAB - MS949-O 

(ADVOGADO(A))

SERGIO HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE OAB - MT5703-O 

(ADVOGADO(A))

ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO OAB - MT4531-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE MARIA ISABEL BARROS MACIEL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente impulsiono feito com intimação da parte autora para em 5 dias 

imprimir alvará no sistema. Após esse prazo os autos serão arquivados. 

CUIABÁ, 16 de abril de 2020. WELLITOM OSORSKI GOULART Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1019266-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIRO FRANCISCO DAS NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA MILENA DA CRUZ NEVES (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1019266-20.2018.8.11.0041. Vistos, etc. Em sede de contestação por 

negativa geral a Defensoria Pública requer: i) a nulidade da citação por 

edital, ante a falta de publicação e por não ter sido esgotados os meios 

para localização da requerida; ii) sejam expedidos ofício ao Tribunal 

Regional Eleitoral e Receita Federal a fim de localizar o endereço da parte 

Requerida; iii) a improcedência dos pedidos contidos na petição inicial (ID 

n.º 18520233). Desse modo, a fim de localizar o endereço da parte 

requerida e evitar nulidade processual, defiro o item “ii” e determino seja: i) 

Expedido ofício ao Tribunal Regional Eleitoral; ii) Realizada pesquisa por 

meio do Sistema Infojud. Em seguida, intime-se a parte Autora, para 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá-MT, 

17 de abril de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1048107-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA RITA LOPES GUIMARAES NUNES (REQUERENTE)

EDERVAN RIBEIRO LOPES GUIMARAES NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO LUCIO DE ARRUDA OAB - MT4521 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO RIBEIRO DA SILVA NUNES (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1048107-88.2019.8.11.0041. REQUERENTE: ANA RITA LOPES 

GUIMARAES NUNES, EDERVAN RIBEIRO LOPES GUIMARAES NUNES 

INVENTARIADO: EVANDRO RIBEIRO DA SILVA NUNES Vistos etc. 

Determino a intimação da requerida na pessoa de seu patrono, via DJE, 

para manifestar em relação as informações nos autos, no prazo de 10 

(dez) dias. Não havendo manifestação do patrono da requerida, 

certifique-se senhor gestor. Após, determino a intimação pessoal das 

parte autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestando sobre informações nos autos. Na eventualidade de não 

ser localizada, determino desde já sua intimação via edital, no prazo de 15 

dias. Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, 

não havendo manifestação, certifique-se e encaminhem-se os autos 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de abril de 2020. Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0042016-72.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. B. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. R. S. D. A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0042016-72.2014.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JOELSON DIAS BRAZ, FUNDACAO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: JULIANA APARECIDA ROCHA SANTOS DE ABREU Vistos, etc... 

Trata-se de AÇÃO DE GUARDA do menor RICHARD GABRYELL ROCHA 

BRAZ proposta por JOELSON DIAS BRAZ em desfavor de JULIANA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071822/4/2020 Página 478 de 758



APARECIDA ROCHA SANTOS DE ABREU. Alega o requerente que é pai do 

menor, fruto do relacionamento com a Srª Juliana. Aduz que o casal viveu 

em união estável por aproximadamente 4 (quatro) anos e desde os 3 

(três) meses de vida do filho o pai vem cuidando sozinho da criança, pois 

a genitora o deixou aos cuidados do mesmo. Informa o autor que a 

requerida vem mudando seu domicilio, de cidade em cidade, não 

possuindo residência fixa, não tendo qualquer responsabilidade com seu 

filho. Requer seja concedida a antecipação de tutela para que o 

requerente obtenha a guarda provisória da criança. Ao final, requer seja 

julgado procedente o pedido de guarda para conceder em definitivo a 

guarda do menor ao requerente, a fim de regularizar a situação de fato. A 

inicial veio anexada com os documentos necessários. Recebida a inicial foi 

deferido a gratuidade, o segredo de justiça, determinado a realização de 

estudo psicossocial e designado audiência de tentativa de conciliação, id. 

24389596. Relatório de Estudo Social, Id.24389600. Decisão concedendo a 

liminar de guarda provisória do menor ao genitor, e determinada a citação 

por edital da requerida, Id. 2438606. A requerida foi citada por edital e não 

apresentou resposta, conforme certidão de Id. 24389607. Nomeado a 

Defensoria Pública para apresentar a defesa da requerida, Id.24389611. 

Contestação por negativa geral, Id. 24389612. Impugnação a contestação, 

requerendo o autor o julgamento aantecipado do pedido, Id. 24389612. O 

representante do Ministério Público opinou pela decretação da revelia da 

réu e, no mérito, pelo julgamento antecipado da lide, mediante deferimento 

ao pleiteado às fls. 05 e seguintes pela parte autora, Id. 24389613. É o 

relato. Decido. Preliminarmente, ante o reconhecimento da procedência da 

ação os autos comportam o julgamento antecipado da lide prescindindo da 

produção de outras provas, a teor do art. 355, I e II do Código de Processo 

Civil, por inexistir necessidade de mais provas além das produzidas e por 

se tratar de questões de Direito e por ter ocorrido a revelia. Neste sentido: 

APELAÇÃO - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - CERCEAMENTO DE 

DEFESA - PROVA TESTEMUNHAL - PRESCINDIBILIDADE - JULGAMENTO 

ANTECIPADO - POSSIBILIDADE. Compete ao juiz, na condição de 

destinatário da prova, decidir sobre a necessidade ou não da realização 

de provas, motivo pelo qual o julgamento antecipado da lide, com base nos 

documentos já apresentados pelas partes, não implica em violação dos 

princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. (TJ-MG - AC: 

10460030114595001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 

16/07/2015, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

24/07/2015) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA. JULGAMENTO 

ANTECIPADO. POSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE 

DEFESA. O fato de ter ocorrido o julgamento antecipado da lide não 

ocasiona cerceamento de defesa quando evidenciado que a oitiva de 

testemunhas não teria o condão de alterar aquilo que está positivado no 

caderno processual através da prova documental. DEMANDA AJUIZADA 

POR AVÓ PATERNA E SEU COMPANHEIRO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. 

AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DOS REQUERENTES DE ASSUMIREM A 

GUARDA DO MENOR, QUE CONTA APENAS DOIS ANOS. INTERESSES DA 

CRIANÇA QUE DEVEM SE SOBREPOR A QUAISQUER OUTROS. ESTUDO 

SOCIAL MINUDENTE QUE DEPÕE CONTRA A PRETENSÃO. INEXISTÊNCIA 

QUE QUALQUER VÍNCULO AFETIVO DOS REQUERENTES COM O 

INFANTE. "As decisões envolvendo guarda de menores devem se pautar 

pelo princípio da prevalência do interesse da criança, possibilitando que o 

infante seja mantido em ambiente capaz de lhe propiciar desenvolvimento 

seguro e saudável" (Desembargadora Sônia Maria Schmitz). (TJSC, 

Apelação Cível n. 2012.012071-8, de Guaramirim, rel. Des. Luiz Carlos 

Freyesleben, j. 20-09-2012). APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - 

AC: 20130509230 SC 2013.050923-0 (Acórdão), Relator: Jorge Luis Costa 

Beber, Data de Julgamento: 18/09/2013, Quarta Câmara de Direito Civil 

Julgado, ) Deste modo, observando que a requerida foi citada por edital e 

apresentou contestação por negativa geral, decreto a revelia da mesma. 

Denota-se dos autos que se trata de AÇÃO DE GUARDA do menor 

RICHARD GABRYELL ROCHA BRAZ proposta por JOELSON DIAS BRAZ 

em desfavor de JULIANA APARECIDA ROCHA SANTOS DE ABREU. 

Consta nos autos que a genitora do menor, foi devidamente citada por 

edital, sendo nomeado curador especial que apresentou contestação por 

negativa geral. O relatório de estudo psicossocial realizado às 

Id.24389600, relata que o infante está residindo na companhia do 

requerente/genitor, e aparentou estar saudável e recebendo os cuidados 

necessários para o seu bom desenvolvimento. Vejamos conclusão final do 

relatório de Estudo Social realizado nos autos, Id.24389600. “(...) De 

acordo com o estudo social realizado ficou constatado que a criança 

(R.G.R.B – 5 anos) encontra – se residindo de fato na companhia da avó 

paterna (Rosilene: 54 anos) auliados pela participação efetiva dos eu 

genitor (ora requerente), já que reside em casa anexa, acompanha o 

cotidiano do filho sempre que possível bem como; é o único responsável 

pela mantença e bem – estar, independente de não residir no mesmo 

contexto familiar. Por outro lado, a avó também se monstrou presente e 

dedicada quanto aos cuidados e bem – estar do neto (...) vale ressaltar 

que não resta a menor dúvida de que a criança está totalmente adaptada à 

presença do genitor e da avó paterna, refere – se à irmãzinha com 

carinho (...) em face dos fatos expostos ficaram constatados que o 

genitor vem propiciando toda atenção amor e carinho ao bem – estar do 

filh contando para isso; com o auxilio de sua genitora (avó materna), a 

qual não mede esforços para propiciar o melhor para o neto. Sendo assim 

não evidenciamos nenhum fato que desabone a conduta do requerente em 

obter a guarda do seu filho, já que vem propiciando todos os cuidados 

necessários para o bem – estar e desenvolvimento (...)”. Verifica-se 

através dos estudos que o menor se encontra amparado emocionalmente 

pelo atual guardião. Ademais desde o seu nascimento está na guarda de 

fato do genitor, não havendo nos autos, quaisquer informações que 

desabonem a conduta do autor. A orientação doutrinária e jurisprudencial 

é de que a submissão do poder familiar ao controle da autoridade 

jurisdicional constitui um dos traços mais avançados da socialização do 

direito e é indiscutível que, para o bom exercício deste controle, deve o 

magistrado atentar, preferencialmente, para o bem estar da criança, 

destinatária maior de sua decisão, prestigiando a criação do menor no seio 

de sua família, na companhia dos pais. Nos casos de guarda, criação, 

educação e formação de menor, antes de atender aos desejos dos pais, e 

dever do julgador velar pelo bem estar da criança, assegurando-lhe todos 

os meios para que se preserve a normalidade de sua formação física e 

psíquica. Nos termos dos arts. 33 usque 35, da Lei nº 8.069/1990. Ipis 

litteres: Art. 33 do ECA – A guarda obriga à prestação de assistência 

material, moral educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu 

detentor o direito de opor – se a terceiros, inclusive aos pais. § 1º - A 

guarda destina – se a regularizar a posse de fato, podendo ser deferida, 

liminar ou acidentalmente, nos procedimentos de tutela e adoção, exceto 

no de adoção por estrangeiros. (...). Nesse sentido, decidiu o Supremo 

Tribunal Federal: "O menor, de regra, deve ser mantido onde está desde 

que aí se encontre bem. A troca do meio ambiente deve ser evitada o 

quanto possível, para não causar prejuízo à criança" (RT 586/234). Assim, 

considerando as circunstâncias dos autos, e a rotina desenvolvida pelo 

menor, e que a genitora não contestou a ação, e ainda pela informação 

dos autos de que o genitor, juntamente com a avó paterna do menor, vêm 

propiciando todos os cuidados necessários para o bem estar e 

desenvolvimento do menor Richard, mantenho a guarda em a favor do 

requerente, salientando que a mesma poderá ser discutida sempre que o 

menor se encontrar em situação de risco. Desta forma, ACOLHO O 

PEDIDO INICIAL de GUARDA do menor RICHARD GABRYELL ROCHA 

BRAZ em favor de seu genitor JOELSON DIAS BRAZ, por Sentença (nos 

termos do Art. 487, I do CPC), ante o que consta dos presentes autos, 

principalmente, pelo relatório de Estudo Social em anexo aos autos, por 

prazo indeterminado, tudo com fundamento nos artigos 33,34 e 35, da lei 

nº 8069/1990, sem prejuízo de revogação a qualquer tempo. Confirmo a 

liminar de 24389606. Considerando que o autor é beneficiente da 

assistência judiciária gratuita, defiro o benefício à requerida. Quanto aos 

honorários advocatícios condeno a requerida ao pagamento de 10 % do 

valor da causa, que ficará suspenso o pagamento por serem beneficiários 

da justiça gratuita, nos termos do artigo 98§3º do CPC. Lavre – se termo 

de guarda definitiva, intimando – se, conforme o artigo 32 da lei nº 

8069/1990. Cientifique – se o Ministério Público. Transitado em julgado 

certifique – se e remeta – se ao arquivo, procedendo – se as devidas 

baixas e anotações. Publique - se. Registre - se. Intimem - se. Cumpra - 

se. Cuiabá/MT, 03 de abril de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1034541-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. T. T. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT19291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. R. M. T. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1034541-43.2017.8.11.0041. AUTOR(A): LEONARDO TAKESHI TANAKA 

REU: WILSON ROBERTO MISUHO TANAKA Vistos, etc. Deverá o Sr. 

Gestor proceder as devidas alterações junto ao Distribuidor do Foro da 

Capital para constar que o presente feito se trata de ação de execução e 

não de conhecimento. Intime – se a parte exequente para que se 

manifeste no prazo de 05 (cinco) dias quanto a justificativa do executado ( 

Id. 20689682). Após, remeta – se ao Ministério Público e por fim venham 

conclusos. Cumpra – se. Cuiabá, 15 de abril de 2.020. Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0011433-41.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. L. M. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

S. B. D. R. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELOIZA MARY RODRIGUES RICARDO DOS SANTOS OAB - 

MT13719/O-B (ADVOGADO(A))

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO OAB - MT13179-B (ADVOGADO(A))

VALQUIRIA DE CARVALHO AZEVEDO OAB - MT9359-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. B. P. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

0011433-41.2013.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: SILVANA 

BARBOSA DOS REIS, MARIA DE LOURDES MARQUES 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CARLOS BARBOSA PADILHA Vistos, etc 

Defiro o pedido do Ministério Público (Id. 29901840). Determino a intimação 

pessoal da parte Autora para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, CPC). Na eventualidade de 

não ser localizada, determino desde já sua intimação via edital, no prazo 

de15 dias. Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou 

editalícia, não havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao 

Ministério Público. Por fim, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 30 

de março de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1016253-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TABATA DE JESUS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR OAB - MT7167-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON CORREA FRAGA (REQUERIDO)

VALDIRENE DE JESUS SOUZA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

MM. JUIZ. Conforme se depreende do instrumento procuratório acostado 

ao ID 25576458, a parte autora constituiu advogado particular. Assim, esta 

defensoria deixa de assisti-la nestes autos. Diante do exposto, requer o 

descadastramento desta entidade dos autos, pugnando pelo não envio de 

intimações. Nestes termos, pede deferimento. Ademilson Navarrete 

Linhares Defensor Público do Estado

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1019809-91.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JOAQUIM DE SOUZA PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIFFANY MIDORY RODRIGUES KANASHIRO OAB - MT15623-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALANA RODRIGUES DE SOUZA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de, intimar a parte autora, por intermédio de sua advogada, para 

comparecer a audiência de tentativa de conciliação, instrução e julgamento 

designada para o dia 24/04/2017, às 17:45hs, a ser realizada na sede 

deste juízo.

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1023931-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO RIZZO CORREA GALVAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANK ZAMPIERI DE OLIVEIRA OAB - 988.499.561-34 (PROCURADOR)

DAVID DA SILVA BELIDO OAB - MT14619-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1023931-45.2019.8.11.0041. REQUERENTE: FABRICIO RIZZO CORREA 

GALVAO PROCURADOR: FRANK ZAMPIERI DE OLIVEIRA Vistos, etc. 

Comungo para parecer do Ministério Público, Defiro o requerimento da 

parte autora Id nº 26890352, determinando o levantamento dos valores 

remanescentes nos autos, na forma pleiteada, devidamente corrigida, 

junto DEPÓSITOS JUDICIAIS - TJ-MT, certificando-se nos presentes autos. 

Determino a prestação de contas quanto ao investimento do respectivo 

valor em benefício do civilmente incapaz, no prazo de 30 dias. Após, 

arquive-se os autos. Cumpra – se. Cuiabá, 17 de abril de 2020. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1025390-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. D. C. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. S. C. C. (REU)

Outros Interessados:

S. R. D. S. (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

W. A. S. (TESTEMUNHA)

F. I. D. S. J. (TESTEMUNHA)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LUIS 

FERNANDO VOTO KIRCHE PROCESSO n. 1025390-53.2017.8.11.0041 

Valor da causa: R$ 937,00 ESPÉCIE: [Revisão]->ALIMENTOS - LEI 

ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) POLO ATIVO: Nome: ADILSON CARVALHO DE 

CAMPOS POLO PASSIVO: Nome: LIDIANE DA SILVA CERCINDO 

CARVALHO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE 

AUTORA, acima qualificada, atualmente em local incerto e não sabido, 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste documento. COMPLEMENTO : 1. Nos 

termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o 

processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Despacho/Decisão: 

Determino a intimação via de edital da parte Autora para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, CPC). Decorrido o prazo, contado da sua intimação 

editalícia, não havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao 

Ministério Público. Por fim, conclusos. Intime-se. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, MIRELLA JENNIFFER DE SIQUEIRA 

EUGENIO, digitei. CUIABÁ, 17 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 
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OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1044852-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA MACIEIRA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN NADAF GUSMÃO OAB - MT16284-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente impulsiono feito com intimação da parte autora para em 5 dias 

imprimir alvará no sistema. Após esse prazo os autos serão arquivados. 

CUIABÁ, 17 de abril de 2020. WELLITOM OSORSKI GOULART Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1046913-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL RIBEIRO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUZA MARIA RIBEIRO DA COSTA OAB - 544.584.801-97 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1046913-53.2019.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tratando-se de feito 

sentenciado e com trânsito em julgado, carecendo apenas da retirada de 

documento já expedido, pelo que, considerando as normativas trazidas 

nas Portarias Conjuntas n.º 247, 249 e 281-TJMT, impulsiono os autos 

para intimar o(a,s) advogado(a,s) da a parte REQUERENTE a fim de 

imprimir o respectivo documento diretamente dos autos, entregando-o(s) à 

parte interessada e peticionando no feito informando a realização do 

procedimento, haja vista que o feito será remetido ao arquivo. Cuiabá/MT, 

16 de abril de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0024361-19.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. O. P. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO OAB - MT18513-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. P. P. D. P. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

J. D. P. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

R. S. O. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

C. P. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

L. O. P. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA CAROLINE DE PAULA ROCHA OAB - MT15228-O 

(ADVOGADO(A))

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT8699-O (ADVOGADO(A))

VALDIRENE JESUS DE SOUZA OAB - MT0018465A (ADVOGADO(A))

DANIELLE SOUZA AMARAL OAB - MT23226/O (ADVOGADO(A))

ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO OAB - MT18513-O 

(ADVOGADO(A))

SUELEN SILVA DE OLIVEIRA OAB - MT16907-O (ADVOGADO(A))

ANA PAULA BECKER OAB - MT21773/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 0024361-19.2016.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

31312443 - "(...) ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante na 

presente AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS proposta por LORRAINY 

OLIVEIRA PRADO em face de CLEONILSON PRADO e HELENA PEDRINA 

PERON DO PRADO, para condenar os requeridos, ao pagamento do valor 

correspondente a dois salários mínimos, devendo o valor ser colocado a 

disposição todo o dia 10 (dez) de cada mês, mediante depósito na conta 

da requerente, além de metade das despesas decorrentes do “internato 

rotatório”, habilitação ao exame de graduação, matrícula para pré-defesa 

do exame de graduação, Defesa Externa, Diploma acadêmico e 

Legalização da ata. Em decorrência, julgo extinto o processo, sem 

resolução do mérito, em relação a JOSE DO PRADO e COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO no que atine aos demais requeridos, o que faço com forte no 

art. 485, IX e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil/2015. 

Anoto que, em relação a requerida Helena, se trata de obrigação 

subsidiária/complementar, apenas sendo exigível em caso de 

inadimplemento do devedor principal, razão pela qual deixo de determinar 

que o desconto seja efetuado diretamente de sua aposentadoria, devendo 

a credora demonstrar o inadimplemento atual do genitor para tanto. Ciência 

ao Ministério Público. Condeno os requeridos ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem assim aos honorários advocatícios, todavia, 

suspensa a exigibilidade em decorrência da gratuidade concedida nos 

autos. Em tempo, presto, nesta data, as informações de agravo de 

instrumento requisitadas. Por fim, deixo de condenar a demandante às 

penas da litigância de má-fé, pleiteado pelo requerido, eis que não 

demonstrado sua ocorrência. Isso, pois, a suposta “alteração da verdade 

dos fatos”, arguida pelo demandado, no sentido de que a autora estaria 

imbuída de má-fé ao faltar com a verdade, não constato a intenção de ferir 

a norma, a qual tem o desiderato de punir o litigante que minta em juízo. 

Neste sentido, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade aduzem: II:8. 

Alterar a verdade dos fatos. Consiste em afirmar fato inexistente, negar 

fato existente ou dar versão mentirosa para fato verdadeiro. A L 6771/80 

retirou o elemento subjetivo “intencionalmente” do texto do CPC/1973 18, 

de sorte que, desde então, não mais se exige a intenção, o dolo de alterar 

a verdade dos fatos para caracterizar a litigância de má-fé. Basta a culpa 

ou o erro inescusável. (Comentários ao Código de Processo Civil – Novo 

CPC – Lei 13.105/2015. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, pp. 

414-415). Desta feita, por não vislumbrar a correspondência entre a 

atuação da requerente e a vontade expressa na norma (artigo 80, I, do 

CPC/2015), deixo de efetuar a condenação pretendida. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

com as cautelas de praxe.". Cuiabá/MT, 16 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ofício Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1012775-26.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO CESAR REVELES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS OAB - MT18288-O 

(ADVOGADO(A))

BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO OAB - MT19652/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

ANA MARIA CONCEICAO DE ALMEIDA PONCEANO (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Ofício n.º 435/2020 Cuiabá - MT, 16 de abril de 

2020. Referência: Processo n.º 1012775-26.2020.8.11.0041 Parte autora: 

REQUERENTE: MARIO CESAR REVELES PEREIRA Parte ré: Senhor(a) 

Gerente, Ao tempo em que o(a) cumprimento, tendo em vista o resultado 

negativo da pesquisa BacenJud, REQUISITO de Vossa Senhoria, no prazo 

de 15 (quinze) dias, informações acerca da existência de valores junto ao 

Banco do Brasil S/A, deixados pelo(a) falecido(a) Ana Maria Conceição de 

Almeida Ponciano (CPF n.º 943.352.491-87, RG n.º 1064871-2 SEJUSP/MT, 

filiação: Ana Evanil Batista Conceição, natural de Cuiabá-MT, nascida em 

14/06/1974). Sendo constatada a existência de saldo positivo, o valor 

deve ser depositado na conta única do Poder Judiciário de Mato Grosso, 

seguindo, para tanto, as instruções abaixo: · Acessar o “site” 

www.tjmt.jus.br; · Clicar no ícone “DEPÓSITOS JUDICIAIS”; · Clicar em 

“Emissão de Guia Pública”; · Preferencialmente - “Pesquisar por Número 

Único”; · Escolher – Comarca: "Cuiabá Cível"; · Preferencialmente - Número 

do Processo: “ 1012775-26.2020.8.11.0041”; · Preencher o valor do 

depósito; · Selecionar o Tipo de Depositante (parte ou terceiro); · 

Preencher número do CPF/CNPJ; · Clicar em “Validar” (verificando em 

seguida se o nome do depositante é preenchido corretamente pelo 

sistema); · Preencher os caracteres de “confirmação” disponibilizados 

automaticamente pelo sistema; · Clicar em “Emitir Guia”; · Proceder ao 

respectivo recolhimento; Encaminhar comprovante de recolhimento a este 

Juízo para juntada aos autos. Atenciosamente, Assinado eletronicamente 

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito AO(À) SENHOR(A) 

GERENTE DO BANCO DO BRASIL S/A ENDEREÇO: AVENIDA 

HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, Nº 1.236, BAIRRO BOSQUE DA 

SAÚDE, CUIABÁ-MT, CEP: 78050-000. Sede do Juízo e Informações: Rua 

Des. Milton Figueiredo Ferreira Mendes, Sn - D, Bairro: Centro Político 

Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT Cep:78049905, Fone: (65) 3648-6001/ 

6002.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043527-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Portanto, a competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública - instalado na Comarca de Cuiabá em 

05/12/2011 (Resolução n° 16/2011/PRES-TJMT) - é ABSOLUTA, conforme 

destacado no § 2º do art. 1º da Resolução n° 004/2014/TP c/c artigo 24 da 

Lei n° 12.153/2009. Desta forma, atento à Resolução nº 04/2014/TP e 

Ofício Circular n° 356/2018-DAPI/CGJ, RECONHEÇO a incompetência deste 

Juízo para analisar e apreciar a matéria, e, por consequência lógica de 

causa e efeito, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial 

da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. 

Às providências. Cumpra-se, com as baixas de estilo. Cuiabá, 07 de abril 

de 2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043920-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE MARIA DO ROSARIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Portanto, a competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública - instalado na Comarca de Cuiabá em 

05/12/2011 (Resolução n° 16/2011/PRES-TJMT) - é ABSOLUTA, conforme 

destacado no § 2º do art. 1º da Resolução n° 004/2014/TP c/c artigo 24 da 

Lei n° 12.153/2009. Desta forma, atento à Resolução nº 04/2014/TP e 

Ofício Circular n° 356/2018-DAPI/CGJ, RECONHEÇO a incompetência deste 

Juízo para analisar e apreciar a matéria, e, por consequência lógica de 

causa e efeito, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial 

da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. 

Às providências. Cumpra-se, com as baixas de estilo. Cuiabá, 07 de abril 

de 2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051982-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BHG IMOBILIARIA HOTELARIA E TURISMO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DE FIGUEIREDO FERRAZ PEREIRA LEITE OAB - SP317575 

(ADVOGADO(A))

MARCOS VINICIUS PASSARELLI PRADO OAB - SP154632 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal, no 

autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012622-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Portanto, a competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública - instalado na Comarca de Cuiabá em 

05/12/2011 (Resolução n° 16/2011/PRES-TJMT) - é ABSOLUTA, conforme 

destacado no § 2º do art. 1º da Resolução n° 004/2014/TP c/c artigo 24 da 

Lei n° 12.153/2009. Desta forma, atento à Resolução nº 04/2014/TP e 

Ofício Circular n° 356/2018-DAPI/CGJ, RECONHEÇO a incompetência deste 

Juízo para analisar e apreciar a matéria, e, por consequência lógica de 

causa e efeito, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial 

da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. 

Às providências. Cumpra-se, com as baixas de estilo. Cuiabá, 07 de abril 

de 2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043289-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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OCILENE CELIA DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Portanto, a competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública - instalado na Comarca de Cuiabá em 

05/12/2011 (Resolução n° 16/2011/PRES-TJMT) - é ABSOLUTA, conforme 

destacado no § 2º do art. 1º da Resolução n° 004/2014/TP c/c artigo 24 da 

Lei n° 12.153/2009. Desta forma, atento à Resolução nº 04/2014/TP e 

Ofício Circular n° 356/2018-DAPI/CGJ, RECONHEÇO a incompetência deste 

Juízo para analisar e apreciar a matéria, e, por consequência lógica de 

causa e efeito, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial 

da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. 

Às providências. Cumpra-se, com as baixas de estilo. Cuiabá, 07 de abril 

de 2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044129-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA BENEDITA DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Portanto, a competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública - instalado na Comarca de Cuiabá em 

05/12/2011 (Resolução n° 16/2011/PRES-TJMT) - é ABSOLUTA, conforme 

destacado no § 2º do art. 1º da Resolução n° 004/2014/TP c/c artigo 24 da 

Lei n° 12.153/2009. Desta forma, atento à Resolução nº 04/2014/TP e 

Ofício Circular n° 356/2018-DAPI/CGJ, RECONHEÇO a incompetência deste 

Juízo para analisar e apreciar a matéria, e, por consequência lógica de 

causa e efeito, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial 

da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. 

Às providências. Cumpra-se, com as baixas de estilo. Cuiabá, 07 de abril 

de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008063-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELITON LUIZ DOMINGOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Portanto, a competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública - instalado na Comarca de Cuiabá em 

05/12/2011 (Resolução n° 16/2011/PRES-TJMT) - é ABSOLUTA, conforme 

destacado no § 2º do art. 1º da Resolução n° 004/2014/TP c/c artigo 24 da 

Lei n° 12.153/2009. Desta forma, atento à Resolução nº 04/2014/TP e 

Ofício Circular n° 356/2018-DAPI/CGJ, RECONHEÇO a incompetência deste 

Juízo para analisar e apreciar a matéria, e, por consequência lógica de 

causa e efeito, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial 

da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. 

Às providências. Cumpra-se, com as baixas de estilo. Cuiabá, 07 de abril 

de 2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1029060-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (IMPETRADO)

GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM TRANSP. DE POSTO 

FISCAL DA SEFAZ DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Ante o exposto, demonstrada a ilegalidade 

do ato que apreendeu mercadoria da impetrante (TAD nº 1141006-2), por 

consequência natural de causa e efeito, JULGO PROCEDENTE o presente 

mandamus, para ratificar a decisão liminar (id 21385828), e, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC, CONCEDER A SEGURANÇA. Sem 

custas e honorários advocatícios (Súmulas 512/ STF, 105/STJ) e art. 10, 

XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. Remeta-se cópia desta 

decisão para a autoridade coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei 

nº 12.016/09. Com ou sem recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao 

TJMT para reexame necessário (art. 14, § 1º Lei 12.016/09). PRIC. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Cuiabá, 06 de abril de 2020. 

ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito E

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1043304-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMPREENDIMENTO E CONSTRUCOES AGUSTINHO LTDA - ME 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

DIRETOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Ante o exposto, com fundamento no art. 

487, I, do CPC, CONCEDO A SEGURANÇA e ratifico a decisão liminar ID 

24441592. Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512 do STF e 

105 do STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. 

Remeta-se cópia desta decisão para a autoridade coatora, a teor do que 

dispõe o art. 13, da Lei nº 12.016/09. Com ou sem recurso voluntário, 

certifique-se e remeta-se ao TJMT para reexame necessário (art. 14, § 1º 

Lei 12.016/09). PRIC. Expeça-se o necessário. Às providências. Cuiabá, 

06 de abril de 2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito E

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043943-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO EDUARDO FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 
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do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Portanto, a competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública - instalado na Comarca de Cuiabá em 

05/12/2011 (Resolução n° 16/2011/PRES-TJMT) - é ABSOLUTA, conforme 

destacado no § 2º do art. 1º da Resolução n° 004/2014/TP c/c artigo 24 da 

Lei n° 12.153/2009. Desta forma, atento à Resolução nº 04/2014/TP e 

Ofício Circular n° 356/2018-DAPI/CGJ, RECONHEÇO a incompetência deste 

Juízo para analisar e apreciar a matéria, e, por consequência lógica de 

causa e efeito, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial 

da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. 

Às providências. Cumpra-se, com as baixas de estilo. Cuiabá, 07 de abril 

de 2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012614-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA LEITE DA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Portanto, a competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública - instalado na Comarca de Cuiabá em 

05/12/2011 (Resolução n° 16/2011/PRES-TJMT) - é ABSOLUTA, conforme 

destacado no § 2º do art. 1º da Resolução n° 004/2014/TP c/c artigo 24 da 

Lei n° 12.153/2009. Desta forma, atento à Resolução nº 04/2014/TP e 

Ofício Circular n° 356/2018-DAPI/CGJ, RECONHEÇO a incompetência deste 

Juízo para analisar e apreciar a matéria, e, por consequência lógica de 

causa e efeito, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial 

da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. 

Às providências. Cumpra-se, com as baixas de estilo. Cuiabá, 07 de abril 

de 2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039404-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIAN ANTONIO JOSE DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Portanto, a competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública - instalado na Comarca de Cuiabá em 

05/12/2011 (Resolução n° 16/2011/PRES-TJMT) - é ABSOLUTA, conforme 

destacado no § 2º do art. 1º da Resolução n° 004/2014/TP c/c artigo 24 da 

Lei n° 12.153/2009. Desta forma, atento à Resolução nº 04/2014/TP e 

Ofício Circular n° 356/2018-DAPI/CGJ, RECONHEÇO a incompetência deste 

Juízo para analisar e apreciar a matéria, e, por consequência lógica de 

causa e efeito, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial 

da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. 

Às providências. Cumpra-se, com as baixas de estilo. Cuiabá, 07 de abril 

de 2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015450-98.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARY KAY DO BRASIL LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON FONSECA BRITO OAB - SP346665 (ADVOGADO(A))

CRISTIANO ZECCHETO SAEZ RAMIREZ OAB - SP188439 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo,intime-se a requerente para, querendo, 

impugnar a contestação em até 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, deverá 

especificar as provas que pretende produzir, mediante as justificativas 

necessárias, pena de indeferimento.OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0504012-69.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL CRISTINA PEDROSO VEGGI (AUTOR(A))

JESSIKA PEREIRA VASQUE (AUTOR(A))

JANAINA REGO DE REZENDE (AUTOR(A))

CRISTIAN MIERCALM (AUTOR(A))

FRANCIELE MARTIANE BASTOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:"Desta forma, ao aferir a data da 

distribuição da ação, o valor atribuído à causa, qualidade das partes e as 

restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, em 

obediência à Resolução nº 04/2014/TP e Ofício Circular n° 

356/2018-DAPI/CGJ, RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para 

analisar e apreciar a matéria, e, por consequência lógica de causa e 

efeito, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. Às 

providências. Cumpra-se, com as baixas de estilo. Cuiabá, 14 de abril de 

2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito"

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1003923-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HAZIZE ZAQUE DE ALBUQUERQUE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA OAB - MT14054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO VASCONCELOS (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Posto isso, por traduzir a soberana 

manifestação de vontade da impetrante e para que surtam os efeitos 

legais e jurídicos desejados HOMOLOGO por sentença a desistência da 

ação e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com base 

nos artigos 200, parágrafo único e 485, VIII, ambos do CPC. Sem custas e 

honorários. Às providências. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1033960-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DOS COTONICULTORES DE CAMPO VERDE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Deivison Roosevelt do Couto OAB - MT8353-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

José Emetério Ribeiro Neto (IMPETRADO)

Gerente da Gerencia de julgamento de Impugnação de Crédito Tributário - 

GJIC (IMPETRADO)

GERENTE DA GERÊNCIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS TRIBUTÁRIO 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Posto isso, por traduzir a soberana 

manifestação de vontade do impetrante, bem como, para surtir os efeitos 

jurídicos desejados, HOMOLOGO por sentença a desistência desta ação 

mandamental (id 24119764), o que faço com base nos artigos 200, 

parágrafo único e 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios (Súmulas 512/ STF, 105/STJ) e art. 10, XXII, da 

Constituição do Estado de Mato Grosso. PRIC. Expeça-se o necessário. 

Às providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1036050-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGIANI SARDI LOPES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NOGARA DE CASTILHO OAB - MT8250-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO MULLER OAB - MT5841-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR GERAL DO DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos, MANDADO DE SEGURANÇA 

impetrado por VIRGIANI SARDI LOPES contra suposto ato coator praticado 

pelo PRESIDENTE DO DETRAN/MT com objetivo de viabilizar a emissão do 

documento de licenciamento do veículo de sua propriedade independente 

do pagamento de multa por infração de trânsito. Juntou documentos. 

Atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00. Despacho ID 16046970 

determinou a impetrante esclarecer incompatibilidade entre os elementos 

da ação na forma apresentada na inicial, no entanto houve o decurso de 

prazo sem manifestação do advogado. É a síntese. Fundamento e decido. 

Ao exame dos autos, verifica-se que a ação foi ajuizada em 19.10.2018 e, 

do despacho proferido, a parte intimada em 23.10.2018. Em decorrência 

do lapso temporal materializado, o caderno processual está sem 

efetividade há mais de dois anos, sem nenhum aceno do autor para 

promover os atos e diligências que lhe competem, numa implícita 

demonstração de inexistir qualquer interesse no prosseguimento da ação. 

Ante o exposto, diante do absoluto abandono da causa pelo autor, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 

485, inciso III, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios (Súmulas 512 do STF e 105 do STJ) e art. 10, XXII, da 

Constituição do Estado de Mato Grosso. Sentença não sujeita a reexame 

necessário. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se. Às 

providências. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1016669-10.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. -. E. B. D. M. P. C. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARCELO BRAGA NASCIMENTO OAB - SP29120 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. S. S. D. E. D. F. D. E. D. M. G. (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: O Juízo de 1º grau é incompetente para 

processar e julgar mandado de segurança aforado contra SECRETÁRIO 

DE ESTADO. Posto isso, com base nas disposições do art. 96, inciso I, 

alínea “g” da Constituição do Estado de Mato Grosso, declino a 

competência para o e. Tribunal de Justiça/MT. Intime-se. Às urgentes 

providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1004175-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILIO RAMOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR KAUFFMAN OAB - MT0017421A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (IMPETRADO)

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do exposto, com fundamento nos 

artigos 281 e 282 ambos do CTB, JULGO PROCEDENTE o pedido vinculado 

ao presente mandamus, ratifico a liminar e CONCEDO A SEGURANÇA 

pleiteada por MARCILIO RAMOS a fim de assegurar, em definitivo, a 

emissão do licenciamento do veículo de propriedade do impetrante, objeto 

do writ, sem a exigibilidade do pagamento da multa. Por consequência 

natural de causa e efeito, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC. Determino a remessa de cópia 

desta decisão à Autoridade Coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei 

nº 12.016/2009. Deixo de determinar a remessa necessária (art. 14, § 1º 

Lei MS) pelos fundamentos já delineados (art. 5º, LXXVIII/CF). Sem custas 

e honorários advocatícios (Súmulas 512/STF e 105/STJ) e art. 10, XXII, da 

CF/MT. Inexistindo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se com as cautelas de praxe. Às providências. P.R.I.C. Cuiabá, 

16 de abril de 2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1011994-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACINTO CAETANO DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAN DANIEL PERON OAB - MT7635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do exposto, com fundamento nos 

artigos 281 e 282 ambos do CTB, JULGO PROCEDENTE o pedido vinculado 

ao presente mandamus, ratifico a liminar e CONCEDO A SEGURANÇA 

pleiteada por JACINTO CAETANO DE OLIVEIRA, a fim de assegurar, em 

definitivo, a emissão do licenciamento do veículo de propriedade do 

impetrante, sem a exigibilidade do pagamento das multas sob a 

competência do Detran/MT, objeto do writ. Por consequência natural de 

causa e efeito, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, CPC. Determino a remessa de cópia desta 

decisão à Autoridade Coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei nº 

12.016/2009. Deixo de determinar a remessa necessária (art. 14, § 1º Lei 

MS) pelos fundamentos já delineados (art. 5º, LXXVIII/CF). Sem custas e 

honorários advocatícios (Súmulas 512/STF e 105/STJ) e art. 10, XXII, da 

CF/MT. Inexistindo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se com as cautelas de praxe. Às providências. P.R.I.C. Cuiabá, 

16 de abril de 2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
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Processo Número: 1004693-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HAZIZE ZAQUE DE ALBUQUERQUE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA OAB - MT14054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do exposto, com fundamento nos 

artigos 281 e 282 ambos do CTB, JULGO PROCEDENTE o pedido vinculado 

ao presente mandamus, ratifico a liminar e CONCEDO A SEGURANÇA 

pleiteada por HAZIZE ZAQUE DE ALBUQUERQUE a fim de assegurar, em 

definitivo, a emissão do licenciamento do veículo de propriedade da 

impetrante, objeto do writ, sem a exigibilidade do pagamento das multas. 

Por consequência natural de causa e efeito, DECLARO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC. 

Determino a remessa de cópia desta decisão à Autoridade Coatora, a teor 

do que dispõe o art. 13, da Lei nº 12.016/2009. Deixo de determinar a 

remessa necessária (art. 14, § 1º Lei MS) pelos fundamentos já 

delineados (art. 5º, LXXVIII/CF). Sem custas e honorários advocatícios 

(Súmulas 512/STF e 105/STJ) e art. 10, XXII, da CF/MT. Inexistindo recurso 

voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as 

cautelas de praxe. Às providências. P.R.I.C. Cuiabá, 16 de abril de 2020. 

ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043908-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA SILVA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Portanto, a competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública - instalado na Comarca de Cuiabá em 

05/12/2011 (Resolução n° 16/2011/PRES-TJMT) - é ABSOLUTA, conforme 

destacado no § 2º do art. 1º da Resolução n° 004/2014/TP c/c artigo 24 da 

Lei n° 12.153/2009. Desta forma, atento à Resolução nº 04/2014/TP e 

Ofício Circular n° 356/2018-DAPI/CGJ, RECONHEÇO a incompetência deste 

Juízo para analisar e apreciar a matéria, e, por consequência lógica de 

causa e efeito, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial 

da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. 

Às providências. Cumpra-se, com as baixas de estilo. Cuiabá, 07 de abril 

de 2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1024023-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HIANNIS CLARA MOREIRA DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA RODRIGUES DA SILVA VIEIRA OAB - MT21038/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do exposto, com fundamento nos 

artigos 281 e 282 ambos do CTB, JULGO PROCEDENTE o pedido vinculado 

ao presente mandamus, ratifico a liminar e CONCEDO A SEGURANÇA 

pleiteada por HIANNIS CLARA MOREIRA DE SOUZA a fim de assegurar, 

em definitivo, a emissão do licenciamento do veículo de propriedade da 

impetrante, objeto do writ, sem a exigibilidade do pagamento das multas. 

Por consequência natural de causa e efeito, DECLARO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC. 

Determino a remessa de cópia desta decisão à Autoridade Coatora, a teor 

do que dispõe o art. 13, da Lei nº 12.016/2009. Deixo de determinar a 

remessa necessária (art. 14, § 1º Lei MS) pelos fundamentos já 

delineados (art. 5º, LXXVIII/CF). Sem custas e honorários advocatícios 

(Súmulas 512/STF e 105/STJ) e art. 10, XXII, da CF/MT. Inexistindo recurso 

voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as 

cautelas de praxe. Às providências. P.R.I.C. Cuiabá, 07 de abril de 2020. 

ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito CF

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1009216-61.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. A. PIMENTA & CIA LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHAN WILSON TAVARES OAB - MG141255 (ADVOGADO(A))

GLAUBER SOARES MENDES OAB - MG119637 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GUY VILLELA DE AZEVEDO NETO (IMPETRADO)

HENRIQUE CARNAÚBA GUERRA SANGREMAN LIMA (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Desta forma, recebo o pedido de descumprimento da decisão liminar, 

retifico, de ofício, parte final da liminar, e determino que a autoridade 

apontada como coatora promova a reativação da emissão de NOTA 

FISCAL da empresa H. A. PIMENTA E CIA LTDA mediante comprovação 

nos autos, até julgamento de mérito, pena de multa no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais). Intime-se, por OFICIAL DE JUSTIÇA 

PLANTONISTA a autoridade coatora para imediato cumprimento desta 

decisão, penas da lei. Faça acompanhar o mandado de intimação, cópia da 

decisão liminar e desta decisão. Na sequência, certifique-se e remetam-se 

os autos ao representante do Ministério Público, nos termos do art. 12, da 

Lei nº. 12.016/2009. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1016753-11.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OZELLAME CARGAS URGENTES EIRELI - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT7245-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Nestas condições, preenchidos os 

requisitos do art. 7º, inciso III da Lei nº 12.016/2009, DEFIRO, em parte, o 
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pedido liminar e determino a autoridade coatora que proceda a imediata 

liberação das mercadorias apreendidas vinculadas aos TAD n° 

1144894-3, independente do encargo de fiel depositário e do prévio 

recolhimento da obrigação tributária (principal e/ou acessória), sem 

prejuízo da liberação do veículo transportador da carga/mercadoria, se for 

o caso, pena de multa diária a ser fixada por este Juízo. Notifique-se com 

urgência a autoridade coatora sobre o teor desta decisão, bem como, 

para, no prazo de até 10 (dez) dias, prestar as informações (art. 7º, I, da 

Lei nº. 12.016/2009). Decorrido o prazo legal, com ou sem as informações, 

certifique-se e remetam-se os autos ao representante do Ministério 

Público, nos termos do art. 12, da Lei nº. 12.016/2009. Intimem-se, por 

Oficial de Justiça Plantonista. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1024174-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE ROSA DA GUIA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANY HOSANA ESPIRITO SANTO PEREIRA OAB - MT22711/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do exposto, com fundamento nos 

artigos 281 e 282 ambos do CTB, JULGO PROCEDENTE o pedido vinculado 

ao presente mandamus, ratifico a liminar e CONCEDO A SEGURANÇA 

pleiteada por LUCINEIDE ROSA DA GUIA a fim de assegurar, em definitivo, 

a emissão do licenciamento do veículo de propriedade da impetrante, 

objeto do writ, sem a exigibilidade do pagamento da multa. Por 

consequência natural de causa e efeito, DECLARO EXTINTO o processo, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC. Determino a 

remessa de cópia desta decisão à Autoridade Coatora, a teor do que 

dispõe o art. 13, da Lei nº 12.016/2009. Deixo de determinar a remessa 

necessária (art. 14, § 1º Lei MS) pelos fundamentos já delineados (art. 5º, 

LXXVIII/CF). Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512/STF e 

105/STJ) e art. 10, XXII, da CF/MT. Inexistindo recurso voluntário, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as cautelas de 

praxe. Às providências. P.R.I.C. Cuiabá, 07 de abril de 2020. ONIVALDO 

BUDNY Juiz de Direito CF

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1022639-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA PEREIRA CARDOZO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABILIO CUSTODIO DE MELO OAB - MT5945-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do exposto, com fundamento nos 

artigos 281 e 282 do CTB, JULGO PROCEDENTE o pedido vinculado ao 

presente mandamus, ratifico a liminar e CONCEDO a segurança pleiteada 

por MAYARA PEREIRA CARDOZO, a fim de reconhecer a ilegalidade e 

nulidade das multas por infrações de trânsito dos débitos sob a 

competência do Detran/MT, objeto deste writ. Por consequência natural de 

causa e efeito, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, CPC. Determino a remessa de cópia desta 

decisão à Autoridade Coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei nº 

12.016/2009. Deixo de determinar a remessa necessária (art. 14, § 1º Lei 

MS) pelos fundamentos já delineados (art. 5º, LXXVIII/CF). Sem custas e 

honorários advocatícios (Súmulas 512/STF e 105/STJ) e art. 10, XXII, da 

CF/MT. Inexistindo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se com as cautelas de praxe. Às providências. P.R.I.C. Cuiabá, 

07 de abril de 2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1045702-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. BEZERRA COMERCIO DE CAFE EIRELI - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTÔNIO CARLOS GERALDINO OAB - MT9056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO FIXA DE TRÂNSITO DA SECRETARIA 

DE FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO)

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATRÍCULA 887294 (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Ante o exposto, com fundamento no art. 

487, I, do CPC, CONCEDO A SEGURANÇA e ratifico a decisão liminar ID 

24868023. Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512 do STF e 

105 do STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. 

Remeta-se cópia desta decisão para a autoridade coatora, a teor do que 

dispõe o art. 13, da Lei nº 12.016/09. Com ou sem recurso voluntário, 

certifique-se e remeta-se ao TJMT para reexame necessário (art. 14, § 1º 

Lei 12.016/09). PRIC. Expeça-se o necessário. Às providências. Cuiabá, 

06 de abril de 2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito E

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014726-55.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA NOVAK (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA NOVAK OAB - MT10886-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (TESTEMUNHA)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:"Vistos etc. Com fulcro no art. 99 § 2º do 

CPC, intime a exequente, advogada em causa própria, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, comprovar que preenche os pressupostos para a 

concessão da gratuidade da Justiça, sob pena de indeferimento. Às 

providências. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Murilo Moura 

Mesquita Juiz de Direito"

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1016849-26.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINAEL SANTOS SILVA (IMPETRANTE)

PATRICIA ALVES DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE CAMARA DE OLIVEIRA OAB - MT28258/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - VÁRZEA GRANDE-MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 
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do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: HOMOLOGO a desistência do presente 

mandamus para os fins do artigo art. 200, parágrafo único, do CPC/2015. 

Por conseguinte, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO a 

presente ação, o que faço com fulcro no art. 485, VIII, do CPC/2015. 

Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo para interposição de recurso, 

sem que este seja manejado, certifique-se o trânsito em julgado. Após, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1016849-26.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINAEL SANTOS SILVA (IMPETRANTE)

PATRICIA ALVES DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE CAMARA DE OLIVEIRA OAB - MT28258/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - VÁRZEA GRANDE-MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: HOMOLOGO a desistência do presente 

mandamus para os fins do artigo art. 200, parágrafo único, do CPC/2015. 

Por conseguinte, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO a 

presente ação, o que faço com fulcro no art. 485, VIII, do CPC/2015. 

Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo para interposição de recurso, 

sem que este seja manejado, certifique-se o trânsito em julgado. Após, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1007462-84.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR BOENCIO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT8872-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FISCAL DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do exposto e em vista da 

inadequação da via eleita, DENEGO A ORDEM e julgo extinto sem 

resolução de mérito o presente feito, nos termos do §5º do art. 6º da Lei 

12.016/09 e art. 485, incisos I e VI do CPC. Sem custas (artigo 10, inciso 

XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso). Sem honorários 

(Súmulas 512 STF e 105 STJ). Publique-se. Intimem-se. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1016866-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEYD LAURA POTENCIO LUZ (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS OAB - MT26387/O (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO DA SEPLAG DO 

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do exposto, presentes os requisitos 

legais, DEFIRO o pedido de liminar para determinar que a autoridade 

coatora conclua o pedido administrativo n° 269434/2019, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de aplicação de multa por descumprimento, sem 

prejuízo de outras sanções. Notifique-se a autoridade coatora, a fim de 

que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações de praxe, 

intimando-a do teor desta decisão judicial (art. 7º, I, Lei n. 12.016/09). 

Oficie-se à Procuradoria Geral do Estado sobre a presente decisão, 

enviando-lhe cópia da inicial, para, querendo, ingressar no feito (art. 7°, II 

da Lei n. 12.016/2009). Após, remetam-se os autos ao representante do 

Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1013904-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MORENO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VILELA GIOMETTI OAB - MT0010911A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ÚLTIMO ALMEIDA DE OLIVEIRA (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do exposto e em face da 

inadequação da via eleita, com fulcro no art. 6º, § 5º da Lei 12.016/09, 

DENEGO A ORDEM. Por consequência, julgo extinto sem resolução de 

mérito o presente feito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. Sem 

custas processuais, em face da isenção prevista no artigo 10, XXII da 

Constituição Estadual. Honorários advocatícios incabíveis na espécie, 

consoante a Súmula 105 do STJ e 512 do STF. Publique-se. Intimem-se. Em 

caso de interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, 

§1° e §3°, do CPC. Findo o prazo de recurso voluntário, certifique-se e 

arquivem-se os autos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. MURILO MOURA MESQUITA Juiz de Direito

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000393-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENIR MATOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT0013676A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos. À parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação ofertada pela parte ré. Prazo: 15 (quinze) dias. 

Após, conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010441-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMDEPOL ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE DELEGADOS DE POLICIA 

(AUTOR(A))

SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA DE MATO GROSSO 

(AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal, no 

autos do processo acima identifricado. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059708-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LEONARDO DA SILVA (AUTOR(A))

OSNI SANTANA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS OAB - MT16694-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal, no 

autos do processo acima identifricado. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002176-28.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL VAZ GUIMARAES OAB - RJ173000 (ADVOGADO(A))

LENO FERREIRA DA SILVA OAB - RJ107694 (ADVOGADO(A))

CRISTIANO HOLANDA TRAVASSOS CORREA OAB - RJ117253 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal, no 

autos do processo acima identifricado. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060597-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA GIACCHERO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARIOSA MARTINS OAB - MG72269 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal, no 

autos do processo acima identifricado. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022878-34.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA CRISTAL LTDA - EPP (AUTOR(A))

K-OTIK LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI OAB - MT6624-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:"Por isso, e com amparo no artigo 2º, 

parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, DECLARO este Juízo da Terceira Vara 

Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente 

incompetente para o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. Preclusa a 

via recursal, remeta-se ao Juízo competente. Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema. João Thiago de França Guerra"

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009003-94.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE NEVES AIARDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DA SILVA ALVES OAB - MT11167-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos, etc. No julgamento do RE 631.240, 

em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou 

entendimento no sentido da indispensabilidade do prévio requerimento 

administrativo de benefício previdenciário como pressuposto da ação 

previdenciária. Com efeito, embora a autora informe que protocolou em 

11/03/2015 pedido administrativo, não avistei nos autos qualquer 

documento acerca da existência de pedido de benefício em nome da 

requerente junto a Autarquia Previdenciária do Estado de Mato Grosso. 

Posto isto, concedo o prazo de 15 dias para que a parte autora 

providencie a juntada da íntegra do processo administrativo mencionado 

na página 3 da petição inicial. Decorrido o prazo supra, venham os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016527-06.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS OAB - MT26387/O (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos. Considerando o pedido de justiça 

gratuita, faculto a parte autora acostar aos autos as últimas declarações e 

movimentações financeiras do sindicato, a fim de justificar a pertinência do 

benefício, cujo deferimento para pessoa jurídica com ou sem fins 

lucrativos é excepcional. Nesse sentido: "A Corte Especial do STJ, no 

julgamento dos EREsp. 1.185.828/RS, de relatoria do Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, pacificou o entendimento de que é possível o benefício da 

justiça gratuita em favor de pessoa jurídica de Direito Privado, com ou sem 

fins lucrativos, desde que comprove o estado de miserabilidade, não 

bastando a simples declaração de pobreza." (STJ, AgInt nos EDcl no 

AREsp 1150183/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 28/11/2019). Prazo de 15 

(quinze) dias. Transcorrido o prazo, sem manifestação, voltem-me 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se.
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Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1016113-08.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS OAB - MT26387/O (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DA 

SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA/SEJUDH DO 

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos, etc. Tendo em vista que a mérito da 

presente demanda é o mesmo discutido na ação ordinária nº 

1016527-06.2020.8.11.0041), INTIME-SE o impetrante para manifestar 

interesse no prosseguimento da ação, sob pena de configuração de 

litispendência. Prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008702-11.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NARIEL IATSKIU LOZANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT16751-O 

(ADVOGADO(A))

RODOLFO AMORIM MOLINA OAB - MT21636/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos etc. Trata-se de embargos de 

declaração manejados contra a decisão lançada nos autos que declarou 

esta Vara da Fazenda Pública incompetente para o processo e julgamento 

da lide, determinando a remessa dos autos para o Juizado Especial da 

Fazenda Pública. Vieram-me conclusos. Segundo inteligência do artigo 

1022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer 

obscuridade, eliminar contradição, suprimir omissão ou corrigir erro 

material no pronunciamento judicial embargado. O cabimento dos 

embargos deve ser avaliado à luz do disposto no artigo 489 do CPC, que 

estabelece os elementos essenciais da sentença Por certo, os embargos 

de declaração não são instrumento recursal adequado para a rediscussão 

do mérito da lide neste Juízo Singular, devendo eventual “error in 

judicando” ser impugnado por meio de recurso próprio. Na hipótese dos 

autos, verifico que a decisão impugnada está devidamente fundamentada, 

inexistindo contradição, obscuridade, omissão ou erro material a ser 

retificado. Na realidade, sobre as razões fáticas e jurídicas justificadoras 

da decisão embargada, não há nada que autorize o debate nesta via 

recursal. Se o requerente considera equivocada a decisão embargada, 

deve manejar o recurso de revisão adequado e não promover a 

rediscussão da matéria neste Juízo Singular. Vale ainda mencionar que a 

remessa dos autos para processamentos perante o Juizado Especial da 

Fazenda Pública segue orientação de remansosa jurisprudência do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, firmada a partir do 

julgamento do IRDR n. 0085560-68.2016.8.11.0000, como, a propósito, 

citado na decisão embargada. Isso posto, nos termos dos fundamentos 

apresentados, não acolho os presentes embargos de declaração. 

Intimem-se. Preclusa a decisão embargada, remetam-se os autos ao 

Juizado Especial da Fazenda Pública. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1024378-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CINTHIA RAQUEL MACHADO DE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA DA SILVA OAB - MT8922-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Desta feita, considerando a renúncia à 

pretensão formulada na ação, bem como haver poderes especiais 

outorgados à Advogada (Id. 14556659), nos termos do art. 105, caput, do 

CPC, a HOMOLOGO e, via de consequência, DECRETO A EXTINÇÃO da 

presente ação, com julgamento de mérito, conforme art. 487, III, c, do CPC. 

Custas pela parte autora. Nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do CPC 

CONDENO A PARTE AUTORA ao pagamento de honorários advocatícios 

em 10% do valor da causa. Considerando o teor do art. 98, §3º do CPC, 

SUSPENDO a exigibilidade dos encargos sucumbenciais. Intimem-se. 

Dê-se ciência ao Ministério Público. Não havendo provocação no prazo 

legal, arquive-se, com as baixas necessárias. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1016336-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LA ROCQUE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MACIEL BORGES OAB - MT20640/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos. O impetrante almeja com a presente 

ação mandamental “a imediata suspensão, pelo prazo de 90 dias, do 

vencimento do imposto predial e territorial urbano - iptu em face da 

revenda impetrante, sem prejuízo do desconto de 10% (dez por cento) em 

caso de pagamento em parcela única, bem como seja determinado ao 

impetrado que se abstenha de inserir o nome da impetrante no cadastro de 

inadimplentes, até julgamento final do presente writ’. Com efeito, o Decreto 

7.879, de 15 de abril de 2020, prorrogou para o dia 13 de julho de 2020 o 

vencimento do IPTU 2020 para pagamento em cota única, bem como 

instituiu a possibilidade de pagamento parcelado em quatro vezes, com 

vencimento da primeira cota em 11 de setembro de 2020. Ao que tudo 

indica, a pretensão deduzida pelo impetrante foi satisfeita pela edição do 

novel regramento. Deste modo, INTIME-SE a impetrante para que justifique 

nos autos seu interesse no prosseguimento da ação. Prazo de 15 (quinze) 

dias. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1016913-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESCUBE RACOES LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE CRISTINA COSTA OAB - MT6983-O (ADVOGADO(A))

ITAMAR FERRETTI OAB - 039.507.578-56 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO 

(REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do quadro posto, e por força do 

disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor 

da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está 

incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a 
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III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente 

vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por 

isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, 

DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e 

julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1016868-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARCIA LIBORIO DE MORAES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS OAB - MT26387/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO DA SEPLAG DO 

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Assim, considerando o escoamento do 

prazo para impetração do mandamus, operou-se os efeitos da decadência 

(art. 23 da Lei n. 12.016/2009), nos termos do art. 10, da Lei n. 

12.016/2009, razão pela qual INDEFIRO a inicial. Sem custas (artigo 10, 

inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso). Sem honorários 

(Súmulas 512 STF e 105 STJ). Com o trânsito em julgado, arquive-se. P. R. 

I.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1015693-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(IMPETRANTE)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUES ANTUNES SOARES OAB - RS75751 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Isso posto, nos termos dos fundamentos 

apresentados, não acolho os presentes embargos de declaração. 

Intimem-se. Prossiga o feito em sua tramitação regular, conforme já 

determinado nos autos. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

João Thiago de França Guerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001068-55.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA MONTEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELVIRA FRANCISCA DE OLIVEIRA OAB - MT12373-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos. Considerando o decurso do prazo 

previsto na decisão de Id. 19872428 sem manifestação da UNIMED 

CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (CNPJ 

03.533.726/0001-88), INTIMEM-SE PESSOALMENTE o seu Presidente, o 

médico Rubens Carlos de Oliveira Júnior, bem como a Diretora 

Administrativo-Financeiro Suzana Aparecida Rodrigues dos Santos Palma, 

ambos podendo ser encontrados na sede administrativa da Cooperativa. 

Advirta-os quanto à necessidade de prestar contas da quantia bloqueada 

pelo juízo em 09/05/2019, no montante de R$ 96.622,70 (noventa e seis mil 

seiscentos e vinte dois reais e setenta centavos), referente à aquisição 

do medicamento ACETATO DE OCTREOTIDA (princípio ativo) em benefício 

da autora Maria Aparecida Monteiro (CPF: 156.836.721-04), sob pena de 

responsabilidade perante os órgãos de controle.Prazo: 10 (dez) dias. 

Decorrido o prazo e sem manifestação da pessoa jurídica, ao Ministério 

Público e ao Estado de Mato Grosso para manifestarem-se; após, 

conclusos. Havendo manifestação da pessoa jurídica, ao Estado de Mato 

Grosso, nos termos da decisão Id. 19872428. Independente das 

providências acima, INTIME-SE a parte autora para esclarecer se ainda faz 

uso da medicação, devendo acostar aos autos relatório médico e exames 

clínicos atualizados, requerendo o que entender de direito. Prazo: 20 

(vinte) dias. Intimem-se. Cumpra-se com urgência.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1014800-12.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT19525-O 

(ADVOGADO(A))

ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA OAB - MT24577-O (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DO CARMO OAB - 157.073.691-04 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Considerando que uma das autoridades 

coatoras é o Secretário de Estado de Saúde, DECLARO a incompetência 

deste juízo para processar e julgar o presente writ, e, via de 

consequência, determino sua remessa ao Egrégio Tribunal de Justiça, com 

as nossas homenagens. Às providências. Cumpra-se com urgência.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1016948-93.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO IVOGLO & CIA LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA PEREIRA BUENO OAB - MT12707-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Coordenadora da Coordenadoria de Controle e Tramitação de Processo 

Administrativo Tributário (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Isto posto, pelas razoes encimadas, 

DEFIRO PARCIALMENTE MEDIDA LIMINAR vindicada pelo que determino à 

autoridade coatora que, no prazo de 48 horas, admita o recurso voluntario 

nº 5790588/2020 (ID 31311196), encaminhando-o ao órgão competente 

para análise do mérito das alegações, bem como suspenda a exigibilidade 

dos créditos tributários nele impugnados, até a análise definitiva do mérito 

do processo administrativo referenciado. Intime-se. Nos termos do artigo 

7º, inciso I, da Lei 12016/09, notifique-se a autoridade apontada como 

coatora afim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações 

que reputar necessárias. Dê-se ciência da existência da ação ao órgão de 

representação judicial do Estado de Mato Grosso (artigo 7º, inciso II, da Lei 

12016/09). Após, com ou sem manifestação, dê-se vistas ao Ministério 

Público. Cumpra-se, com urgência.

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054651-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS OAB - SP0146105A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal, no 

autos do processo acima identifricado. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1032455-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLIEBER HENRIQUES BELIENE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT8602-N (ADVOGADO(A))

WAGNER LUIZ RIBEIRO OAB - MT19091-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR-PRESIDENTE DA EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, 

ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL - EMPAER (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TELMA APARECIDA DE MELO SOEHN OAB - MT15587-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias, nos autos 

do processo acima identificado. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059178-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL RODRIGUES (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO(A))

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262-O (ADVOGADO(A))

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ AV. , 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075, ( ) 

Processo: 1059178-87.2019.8.11.0041; Certidão Certifico que o 

parcelamento de custas desses autos foi cadastrado e encontra-se 

disponível para emissão de guia pela parte autora. Intime-se. Cuiabá, 17 de 

abril de 2020. Gestor(a) Judiciário(a) Assinatura Digital Abaixo

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1014648-61.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEYDERVAN RIBEIRO FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1014648-61.2020.8.11.0041. AUTOR: LEYDERVAN RIBEIRO FERREIRA 

REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, 

Trata-se de Ação de Concessão de Auxílio-Acidente ajuizada por 

LEYDERVAN RIBEIRO FERREIRA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS, consoante os termos explicitados na 

exordial. O feito foi distribuído perante a Justiça Federal em 19/02/2018, e 

após passados quase 02 (dois) anos de tramitação naquela 

especializada, os autos foram remetidos para a Justiça Estadual em 

decisório do id. 30815556, tendo em conta o reconhecimento da 

incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o feito. É o que 

merecia relato. Decido. Inicialmente, acolho a competência declinada, pelo 

que recebo o feito no estado em que se encontra. Denota-se dos autos, 

que após a apresentação da contestação contida no id. n. 30815554, a 

parte autora não foi devidamente intimada para apresentar impugnação, o 

que em tese poderia configurar cerceamento de defesa, ou até mesmo 

violação ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa. 

Destarte, com o fito de evitar eventual alegação de nulidade processual, 

INTIME-SE a parte autora, para querendo, no prazo legal, apresentar 

impugnação. Em seguida, INTIMEM-SE as partes para especificarem as 

provas a serem produzidas (art. 370 do CPC/2015), consignando que 

somente após o cumprimento desta determinação é que o feito será 

organizado e saneado, com a apreciação de eventuais preliminares, bem 

como o deferimento das provas que deverão ser abrolhadas em audiência 

de instrução e julgamento, sem prejuízo de julgamento antecipado 

consoante o disposto no art. 355 do CPC/2015. Com aporte aos autos, 

conclusos. Intimem-se. Às providências. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. (assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE 

CAMPOS Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1003056-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Deivison Roosevelt do Couto OAB - MT8353-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUBPROCURADOR GERAL FISCAL DA PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Vistos, Trata-se de MANDADO 

DE SEGURANÇA ajuizada por Hospital e Maternidade São Mateus Ltda. em 

face do Subprocurador-Geral Fiscal do Estado de Mato Grosso, 

objetivando, liminarmente “que a autoridade coatora se abstenha de 

impedir a emissão de certidão de regularidade fiscal em nome da 

impetrante em razão da Certidão de Dívida Ativa n. 2017222473”. É a 

síntese. Fundamento e Decido. De acordo com o art. 2º da Resolução n° 

023/2013/TP, compete a Vara Especializada de Execução Fiscal da 

Comarca de Cuiabá “processar e julgar, exclusivamente, os executivos 

fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os 

incidentes deles decorrentes, com exceção das ações referentes a 

débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. No caso em análise, 

tratando-se os autos de Mandado de Segurança com pedido de liminar e 

onde se pleiteia liminarmente a concessão de certidão negativa de débitos 

mesmo diante de certidão de dívida ativa, na qual a impetrante consta 

como corresponsável, , a declinação da competência para a Vara 

Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá é medida que de 

rigor se impõe. Nesse sentido, assim manifestou o E. TJ/MT, litteris: 

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO 

DE PROTESTO DE DÉBITO FISCAL PRESCRITO — DÉBITO INSERIDO EM 

DÍVIDA ATIVA — COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE 

EXECUÇÃO FISCAL — RESOLUÇÃO Nº 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 

2013, TJ/MT. Nos termos da Resolução nº 23, de 21 de novembro de 2013, 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, artigo 2º, à Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete: “Processar e julgar, 

exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071822/4/2020 Página 492 de 758



as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das 

ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. 

Comprovado que o débito está inserido em dívida ativa, a competência é 

da referida Vara. Conflito julgado improcedente.” (CC 37907/2016, DES. 

LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 

23/09/2016) Diante do exposto, com fundamento no art. 64, §1°, do CPC e 

art. 2° da Resolução n° 023/2013/TP, DECLARO a incompetência absoluta 

deste Juízo; consequentemente DECLINO, ex officio, do processamento e 

julgamento desta demanda, determinando a sua remessa ao Juízo da Vara 

Especializada de Execução Fiscal. Intime-se a requerente. Às 

providências. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. (assinado 

digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001722-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OKUTI & NAGATA LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DANTAS HERNANDES OAB - MT21297-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Vistos etc. Trata-se de 

Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por OKUTI 

&NAGATA LTDA-ME contra ato indigitado coator do SECRETÁRIO 

ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO, , objetivando a concessão da 

medida liminar para o fim de que a autoridade coatora se abstenha de 

exigir o pagamento do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias) 

incidente sobre a Tarifa de Usos do Sistema Elétrico de Transmissão 

(TUST) e a TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição) das Unidades 

Consumidora da parte Impetrante. Aduz a impetrante que é consumidora 

de energia elétrica fornecida pela ENERGISA S.A, e observou que a 

impetrada vem exigindo ICMS sobre base de cálculo superior àquela 

devida, haja vista que o tributo não está sendo cobrado tão somente sobre 

o valor da energia elétrica efetivamente consumida, mas também sobre a 

Tarifa de Usos do Sistema Elétrico de Transmissão (TUST) e Tarifa de Uso 

do Sistema de Distribuição (TUSD). Neste contexto, busca a antecipação 

de tutela de evidência para que a impetrada promova a imediata exclusão 

das referidas tarifas da base de cálculo do ICMS cobrado nas faturas de 

energia elétrica do impetrante. No mérito requer a confirmação do pedido 

liminar a fim de que seja declarada a ilegalidade do ato coator impugnado, 

bem como seja a restituição dos valores indevidamente retidos após o 

ajuizamento do presente writ. Os autos foram suspensos pelo prazo de 1 

(um) ano, conforme decisão de id. 11532983. O impetrante compareceu 

aos autos requerendo o prosseguimento do feito em razão do decurso do 

prazo de suspensão, conforme manifestação acostada ao id. 19649940. 

Em síntese, é o necessário relatório. Decido. Preliminarmente, em razão do 

incidente de Suspensão de Liminar ou Antecipação de Tutela n° 

53157/2015, ajuizado pelo Estado de Mato Grosso, no qual o Presidente do 

Egrégio Tribunal de Justiça determinou a suspensão das decisões 

precárias (liminares) em determinados Mandados de Segurança em que se 

discute a legalidade do ICMS sobre as Tarifas de Uso do Sistema de 

Transmissão (TUST) e Distribuição de Energia Elétrica (TUSD), diante da 

possibilidade de grave lesão aos cofres públicos, por cautela, tenho por 

bem SOBRESTAR a análise liminar, até ulterior decisão da Presidência. É 

mister salientar ainda que o colendo Superior Tribunal de Justiça, através 

da relatoria do Min. HERMAN BENJAMIN, determinou a afetação ao rito dos 

recursos repetitivos do RECURSO ESPECIAL Nº 1.163.020/RS, 

conjuntamente com o REsp nº 1.699.851/TO e REsp 1.692.023/MT, ao que 

determinou a suspensão do processamento de todos os processos 

pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a “questão atinente 

à inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica 

(TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica 

(TUSD) na base de cálculo do ICMS”, como é a hipótese em discussão no 

caso em tela. Assim sendo, determino a imediata suspensão do presente 

feito, até o julgamento do REsp nº 1.699.851/TO. Durante o período de 

suspensão do processo, o feito deve ser mantido em Arquivo provisório. 

Intimem-se. Às providências. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

(assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1016773-02.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA ARAUJO PEREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE GESTÃO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1016773-02.2020.8.11.0041. IMPETRANTE: TANIA ARAUJO PEREIRA 

IMPETRADO: SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO Vistos, Trata-se de Mandado de 

Segurança impetrado por TANIA ARAUJO PEREIRA MACEDO em face de 

suposto ato coator praticado pela SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE 

PESSOAS DA SEDUC, na pessoa da Sr.ª CONSUELO DE FÁTIMA LIMA 

NUNES, consoante os termos explicitados na exordial. Em apertada 

síntese, pugna a Impetrante, através desta ação mandamental, a 

concessão de liminar ordenando que seja imediatamente removida para o 

Município de Campinápolis/MT, haja vista que atende todos os critérios 

previstos no art. 43 da Lei Complementar n. 50/1998. Salienta que efetuou 

requerimento administrativo junto a SEDUC em 28/02/2019, tendo em conta 

a nomeação de seu esposo no município, no qual requereu sua remoção 

para a cidade de Campinápolis, protocolo nº 94117/2019, de 1°/03/2019; 

contudo, até o ajuizamento desta demanda não havia obtido resposta. O 

pedido inicial veio acompanhado de documentos acostados no id. n. 

31271805 – pág. 18 a 117. O mandamus foi distribuído originalmente junto 

ao Egrégio Tribunal de Justiça, que no bojo da decisão proferida no id. n. 

31271805 – pág. 123/124, declarou a incompetência da Corte Superior 

para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos a esta 

instância. É o relato necessário. Fundamento e decido. Inicialmente, 

destaco que o presente writ foi distribuído em 18/12/2019, e remetido a 

este Juízo na data de 15/04/2020. Defiro a gratuidade de justiça na forma 

da lei (art. 98 do CPC). Anote-se. Com efeito, o deferimento de liminar em 

mandado de segurança está condicionado à presença de dois 

pressupostos: relevância do direito e perigo na demora. Assim, somente 

em caso de cumulação dos requisitos - relevância da fundamentação e da 

possibilidade de ineficácia da medida, resultante do ato impugnado, caso 

seja indeferida (Lei 12.016/2009, art. 7º, III), se mostra possível a 

concessão da medida em sede de liminar. Na espécie, não cuidou a 

Impetrante de demonstrar de forma inequívoca a existência de direito 

líquido e certo. Demais disso, o pedido de liminar, na espécie, se confunde 

com o próprio mérito da impetração, de modo que não há como ser 

deferido. A Impetrante busca resguardar aventado direito líquido e certo 

de ser removida para a cidade de Campinápolis em razão da nomeação de 

seu esposo para ocupar cargo público naquela cidade. Afirma a 

Impetrante que a Impetrada estaria violando seu direito líquido e certo, 

diante dos argumentos que tece na preambular, cabendo-lhe, segundo 

alega, ser garantida remoção, eis que preenche todos os critérios 

previstos no art. 43 da Lei Complementar n. 50/1998. Com efeito, segundo 

a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, o atendimento do 

pedido para assegurar a devolução do prazo para a apresentação dos 

documentos e por conseguinte, a sua convocação/nomeação para o 

cargo a que foi candidata a Impetrante é medida antecipatória do pleito 

final, confundindo-se com o mérito do mandamus, circunstância que 

inviabiliza a concessão da liminar no presente caso, dado seu caráter 

satisfativo. A propósito, peço vênia para transcrever o entendimento da 

Corte Superior, in verbis: AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO DE 

SEGURANÇA - MEDIDA LIMINAR - NOMEAÇÃO EM CARGO PÚBLICO 

-PRETENSÃO DE CUNHO SATISFATIVO. 1. A determinação de nomeação 

para o cargo a que foi candidato o impetrante é medida antecipatória do 

pleito final, confundindo-se com o mérito do mandamus, circunstância que 

inviabiliza a concessão da liminar no presente caso, dado seu caráter 
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satisfativo. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - Órgão Julgador: S1 - 

PRIMEIRA SEÇÃO – AgRg no MS 19997 DF 2013/0089880-5 – Relator (a): 

Ministra ELIANA CALMON. Julgamento: 12/06/2013 - Publicação: DJe 

21/06/2013) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE 

SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AGRAVO REGIMENTAL. 

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. ANÁLISE DO FUMUS BONI IURIS QUE SE 

CONFUNDE COM O MÉRITO DA DEMANDA. RECURSO DESPROVIDO. I - O 

pedido de suspensão dos efeitos da portaria que aplicou penalidade ao 

agravante pressupõe o reconhecimento de ilegalidade do mencionado ato 

administrativo, o que não é possível realizar em sede liminar, por demandar 

pormenorizada análise dos autos. II - Na espécie, eventual deferimento da 

liminar seria decisão antecipatória do pleito final, apenas viável em casos 

de manifesta ilegalidade que reclamem intervenção imediata do Poder 

Judiciário. III - Agravo regimental desprovido. (AgRg no MS 15.022/DF, Rel. 

Ministro GILSON DIPP, TERCEIRA SEÇAO, julgado em 13/12/2010, DJe 

16/12/2010) Sobre o assunto, o Prof. Cássio Scarpinella Bueno em sua 

recente obra “A Nova Lei do Mandado de Segurança” pontifica: “...para 

concessão da liminar, o impetrante deverá convencer o magistrado de que 

é portador de melhores razões que a parte contrária; que o ato coator é, 

ao que tudo indica, realmente abusivo ou ilegal. (...) A “ineficácia de 

medida, caso seja finalmente deferida” é expressão que deve ser 

entendida da mesma forma que a consagrada expressão latina periculum 

in mora, perigo na demora da prestação jurisdicional.” (Scarpinella Bueno, 

Cássio. A Nova Lei do Mandado de Segurança. São Paulo: Saraiva, 2009). 

Destarte, entendo que a Impetrante não preencheu os requisitos de fumus 

boni iuris ou periculum in mora, precipuamente em razão de que a liminar 

vindicada esgota o mérito da demanda, o que é vedado por nosso 

ordenamento jurídico. Ex Positis, nos termos do art. 7º da Lei n. 

12.016/2009, INDEFIRO A MEDIDA LIMINAR. NOTIFIQUE-SE a autoridade 

coatora, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações 

de praxe, e na oportunidade intime-a do teor desta decisão judicial (art. 7º, 

I, Lei n. 12.016/09). Oficie a Procuradoria Geral do Estado sobre a 

presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo 

ingresse no feito (art. 7°, II da Lei n. 12.016/2009). Após, remetam-se os 

autos ao representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 

(dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o 

parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). 

Intime-se. Às providências. Cuiabá/MT, data registrada no sistema 

(assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000933-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1000933-09.2019.8.11.0001. REQUERENTE: ROSILENE FERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, Acolho a competência 

declinada e recebo o feito no estado em que se encontra. Destaco que 

muito embora, s.m.j., tenha ocorrido completa violação à determinação 

proferida pelo STJ no id. n. 19645737, eis que determinou o retorno dos 

autos à origem, qual seja a Vara Especializada em Ação Civil Pública desta 

Comarca, e os autos foram encaminhados ao Juizado Especial da 

Fazenda Pública, que posteriormente determinou a redistribuição para uma 

das Varas de Fazenda, DEIXO de suscitar o conflito de competência, 

principalmente em razão do lapso temporal da propositura desta, e em 

respeito ao jurisdicionado, que espera uma resposta do Poder Judiciário 

em tempo razoável e célere, que por óbvio não ocorreu no caso em 

apreço. Retifique-se a autuação dos autos para que conste, nos termos 

do art. 513 e ss, do CPC/2015, a classificação dos autos como 

cumprimento de sentença. Em seguida, INTIME-SE o executado para 

EFETUAR INTEGRALMENTE o cumprimento da sentença proferida nos 

autos n. 58456-46.2014.811.0041 – Código n, 946722, bem como para 

que, no prazo de legal, querendo, proceda a impugnação; nos termos dos 

arts. 525, caput e 536, §4º, do CPC. Deverá o executado comprovar nos 

autos, no prazo da impugnação, a efetiva entrega dos materiais objeto 

desta demanda em favor da exequente, sob pena de deferimento do 

pedido de bloqueio de valores na conta do executado para a aquisição 

dos produtos em farmácias particulares desta cidade. Intimem-se. 

Cumpra-se, com URGÊNCIA. Às providências. Cuiabá,/MT, data registrada 

no sistema. (assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE 

CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000634-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO MARIO CORREA DA SILVA (AUTOR(A))

ANTONINO ALBUQUERQUE DA SILVA FILHO (AUTOR(A))

FERNANDO CORREA DA SILVA (AUTOR(A))

RONALDO CORREA DA SILVA (AUTOR(A))

JONATHAN ALBUQUERQUE DA SILVA (AUTOR(A))

RITA DE CASSIA CORREA DA SILVA (AUTOR(A))

JOANICE ALBUQUERQUE DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

ROBSON CORREA DA SILVA (AUTOR(A))

WANDISON ALBUQUERQUE DA SILVA (AUTOR(A))

ROBERTO CORREA DA SILVA (AUTOR(A))

SILVIA KARINE SANTOS ALBUQUERQUE DA SILVA (AUTOR(A))

MARIO MARCIO CORREA DA SILVA (AUTOR(A))

WELLITON ALBUQUERQUE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ENILDO NEVES DE SOUZA OAB - MT22020/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1000634-72.2020.8.11.0041. AUTOR(A): MARCIO MARIO CORREA DA 

SILVA, RITA DE CASSIA CORREA DA SILVA, RONALDO CORREA DA 

SILVA, ROBERTO CORREA DA SILVA, ROBSON CORREA DA SILVA, 

MARIO MARCIO CORREA DA SILVA, FERNANDO CORREA DA SILVA, 

ANTONINO ALBUQUERQUE DA SILVA FILHO, JOANICE ALBUQUERQUE 

DA SILVA OLIVEIRA, JONATHAN ALBUQUERQUE DA SILVA, SILVIA 

KARINE SANTOS ALBUQUERQUE DA SILVA, WANDISON ALBUQUERQUE 

DA SILVA, WELLITON ALBUQUERQUE DA SILVA REU: CUIABÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Em decisão 

proferida no id. n. 29060299, foi determinado que os demandantes 

procedessem a emenda a exordial sanando as algumas irregularidades 

mencionadas (art. 321, parágrafo único do CPC), sendo elas; emendar o 

valor atribuído à causa, colacionar aos autos cópia das 3 (três) últimas 

declarações de imposto de renda e/ou comprovação de isenção se for o 

caso; acostar aos autos os documentos que comprovassem a existência 

de inventário, bem como a condição de inventariante, além dos 

documentos pessoais dos requerentes, com o fito de se auferir a 

legitimidade para a propositura da presente demanda, sob pena de 

indeferimento da exordial in limine. Os demandantes comparecem aos 

autos em petição acostada no id. n. 29379610, devidamente instruída com 

documentos acostados nos ids. n. 29380833 a 29449972, informando o 

cumprimento da emenda suso mencionada. Pois bem. Denota-se da 

documentação acostada que foi homologado o competente formal de 

partilha nos autos n. 1016929-24.2019.811.0041, não havendo que se 

falar assim, em representante do Espólio, conforme descrito na exordial. 

Contudo, não se faz necessário a reautuação do feito e/ou emendar a 

inicial, eis que embora tenha constado na inicial ESPÓLIO DE ALEXANDRE 

ALBUQUERQUE DA SILVA FILHO, neste ato representado por seu 

inventariante, Marcio Mario Correa da Silva, tal qualificação não foi 

efetuada junto ao PJE, eis que constou tão somente o nome de 

representante. Demais disso, imperioso consignar que todos os herdeiros 

que figuraram no polo passivo do Inventário (id. n. 29449971), qual seja, 

FERNANDO CORREA DA SILVA, MARCIO MARIO CORREA DA SILVA, 

ROBERTO CORREA DA SILVA, ROBSON CORREA DA SILVA, RONALDO 

CORREA DA SILVA, MARIO MARCIO CORREA DA SILVA, RITA DE 

CASSIA CORREA DA SILVA, estão devidamente habilitados nestes autos. 

Por essas razões, acolho a emenda procedida pelos requerentes e 

recebo a inicial para análise. Defiro a gratuidade de Justiça na forma da lei, 

o que faço com escoro no art. 98 do CPC. Anote-se. Consoante o disposto 

no §4º do art. 1.048 do CPC, DETERMINO que a serventia proceda a 

devida anotação de prioridade de tramitação no presente feito. Por fim 
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ORDENO que seja procedida a correção do valor atribuído à causa, 

passando a constar o montante de R$ 996.319.893,00 (novecentos e 

noventa e seis milhões, trezentos e dezenove mil e oitocentos e noventa e 

três reais). Passo a análise do requerimento liminar. Conforme já 

explicitado no decisum do id. n. 29060299, os autores buscam em síntese, 

a DECRETAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS de emissão de cartas de 

aforamento expedidas pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, sem a devida 

propriedade, em razão da existência de vício de forma e ilegalidade do 

objeto, com efeitos retroativos à data em que foram emitidos (efeitos ex 

tunc), e o consequente CANCELAMENTO das transcrições e matrículas, 

junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá, relativamente as 

citadas Cartas de Aforamento, com as averbações necessárias em todos 

os atos e transferências subsequentes, encerrando-se as referidas 

matrículas e transcrições, com escoro nos art. 214, 233, inc. I e 250, inc. I 

todos da Lei n.º 6.015/73, relativamente aos imóveis indicados na exordial. 

Consubstanciados na narrativa contida na peça ovo, pugnam pela 

nulidade dos registros dos loteamentos Senhor dos Passos, Aclimação, 

Bosque da Saúde, Terra Nova entre outros, com o fito de reaver os 

imóveis a eles pertencentes. Pelo teor dos argumentos tecidos na exordial, 

acima sintetizados, verifico que não há nos autos a presença do fumus 

boni iuris, uma vez que as questões suscitadas em sede de liminar, 

consistentes em “reivindicação de posse imediata em áreas não 

construídas até a distribuição desta ação .., e que todos os cartórios de 

Cuiabá, sejam proibidos de emitirem Matrículas na área dos autores até o 

trânsito em julgado desta lide;” restam consubstanciados em nulidade de 

ato administrativo, os quais impõem averiguação de documentos com 

acuidade, além do direito ao contraditório. Ademais, não se vislumbra nítido 

o periculum in mora que justifique o pedido formulado a título de liminar initio 

litis et inaudita altera pars, a ponto de que não possa aguardar o 

julgamento final da presente ação. Demais disso, o deferimento da liminar 

pleiteada também não exsurge plausível, na medida em que as questões 

suscitadas pelos autores demandariam dilação probatória e um 

percuciente debruçamento sobre as razões jurídicas das complexas 

questões que envolvem a discussão objeto do litigio, em especial pela 

extensão e natureza da área que se reivindica nestes autos. Desse modo, 

o pedido liminar se confunde com o mérito da lide e as provas 

apresentadas pelos autores ainda não são suficientes para deduzir, sem 

sombra de dúvidas o direito invocado. Destarte, diante do contexto fático 

que se apresenta nos autos, tenho que o pleito autoral pode ser analisado 

quando da prolação da sentença, sem que haja prejuízo à parte 

reclamante. Ex Positis, INDEFIRO o pedido liminar vindicado nestes autos. 

Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V). 

Citem-se os Réus, para, querendo, responder a presente ação no prazo 

de legal (art. 335 c/c 183 do CPC). Com a apresentação oportuna e 

tempestiva de contestação pela parte requerida, com preliminares ou 

defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se vista à parte Autora 

para a réplica. No caso de silêncio dos demandados, venham os autos 

conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as 

exceções do art. 345, ambos do CPC). Após, conclusos para decisão 

interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou julgamento do processo no 

estado em que se encontra (art. 355, CPC). Para fiel cumprimento desta 

decisão, faculto à Serventia a utilização do meio previsto no art. 203, §4º, 

do CPC. Às providências. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

(assinado digitalmente) CALOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1020664-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES DE MADEIRAS EIRELI - ME 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO FERREIRA NETO OAB - MT5260-O (ADVOGADO(A))

ELISANDRO NUNES BUENO OAB - MT10833-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

GERENTE DA GERÊNCIA DE CADASTRO E DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO 

ELETRÔNICO - SUIRP (IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Vistos, Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de liminar impetrado por MT Indústria, Comércio 

e Transporte de Madeiras EIRELI – ME em face do Secretário Adjunto de 

Receita Pública e do Gerente de Cadastro e Domicílio Tributário da 

SEFAZ/MT. Em síntese, a impetrante discorre acerca da ilegalidade e 

inconstitucionalidade dos regimes de apuração de ICMS sob as 

modalidades Estimativa Simplificado, Estimativa por Operação e Estimativa 

por Operação Simplificado. Por entender que tais regimes de apuração 

são ilegais e arbitrários, requer a concessão de liminar para “suspender o 

recolhimento do tributo de ICMS da Impetrante pelo Regime de Estimativa 

Simplificada e Estimativa por Operação, determinando que a mesma seja 

enquadrada no Regime de Apuração mensal, nos moldes art. 131 e 132, 

inciso III e IV do Regulamento de ICMS - RICMS/MT e artigo 4º da Portaria 

144/2006, até final decisão de mérito”. No mérito, pugna pela concessão 

da segurança “decretando a nulidade, por notória ilegalidade e 

inconstitucionalidade, o recolhimento do tributo de ICMS da Impetrante pelo 

Regime de Estimativa Simplificada e Estimativa (CARGA MÉDIA) E por 

Operação, determinando que a mesma seja enquadrada no Regime de 

Apuração mensal, nos moldes art. 131 e 132, Inciso III do Regulamento de 

ICMS - RICMS/MT e Portaria 144/2006”. A petição inicial veio instruída com 

documentos. A ação foi distribuída perante a 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública, que em decisão do id. n. 16963852 declinou de sua 

competência para processar e julgar o feito à esta especializada. É o que 

merecia relato. Fundamento e decido. Acolho a competência declinada no 

id. n. 16963852, e recebo o feito no estado em que se encontra. 

Compulsando os autos, verifico que a presente ação repete os fatos já 

julgados nos autos da ação n. 1018926-13.2017.8.11.0041, em tramite 

perante o juízo da 4ª Vara Cível desta Comarca, sendo proferida sentença 

desfavorável à parte autora, nos seguintes termos: Ab initio, destaco que 

os regimes de apuração de ICMS questionados pela impetrante foram 

instituídos por normas de efeitos concretos editadas entre os anos de 

2009 e 2011, o que evidencia a decadência do direito à impetração do 

mandado de segurança. De acordo com o entendimento predominante no 

âmbito das Cortes Superiores, o prazo para impetração do mandado de 

segurança é de 120 dias contados da data em que o interessado tiver 

conhecimento oficial do ato impugnado. No caso concreto, é certo que a 

impetrante teve conhecimento das normas impugnadas à época de sua 

edição, tanto que submetida aos regimes de apuração instituídos por estas 

desde então. Em casos desta natureza, as normas legais impugnadas 

consistem em ato único de efeitos concretos e permanentes que, embora 

se prolonguem no tempo, não tem o condão de configurar relação de trato 

sucessivo, tampouco de renovar mensal e sucessivamente o prazo 

decadencial para impetração do mandado de segurança em razão do 

recolhimento mensal do imposto pelo contribuinte com base em tais 

normas, notadamente por que o prazo decadencial é fatal e peremptório, 

cuja fluência não se suspende nem se interrompe. Nesse sentido, os 

seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL 

CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO 

DE SEGURANÇA. ALTERAÇÃO DO CONCEITO DE CARNE PROCESSADA 

PARA FINS DE INCIDÊNCIA DA ISENÇÃO DE ICMS. ATO ÚNICO, DE 

EFEITOS CONCRETOS E PERMANENTES. DECADÊNCIA DO DIREITO DE 

IMPETRAÇÃO. ART. 23 DA LEI Nº 12.016/09. OCORRÊNCIA. 1. O prazo 

para impetrar mandado de segurança é de cento e vinte dias, a contar da 

data em que o interessado tiver conhecimento oficial do ato a ser 

impugnado (art. 23 da Lei nº 12.016/09). 2. O Decreto estadual 

44.945/2014 promoveu alteração no conceito de carne processada, para 

fins de concessão de isenção do ICMS. Trata-se de ato único, que produz 

efeitos concretos e permanentes, não havendo que se falar em 

renovação mensalmente. 3. O fato de mês a mês vir sendo realizado o 

pagamento do tributo devido com base na alteração promovida pelo 

Decreto Estadual 44.945/2014, não tem o condão de transformar em 

relação de trato sucessivo, na medida em que o fato que deu origem a 

nova cobrança surgiu no momento da edição do ato normativo, o qual 

passou a irradiar os seus efeitos jurídicos imediatamente, de forma única, 

não havendo que se falar em relação de trato sucessivo. 4. Tratando-se 
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de ato normativo com efeitos concretos, o prazo decadencial para a 

impetração do mandado de segurança inicia-se com a publicação da 

norma, ante a configuração de ato único de efeitos permanentes. 5. No 

caso dos autos o decreto estadual foi publicado na impressa oficial em 

11/09/2014. Enquanto o Mandado de Segurança, foi ajuizado em 

31/08/2015, após o prazo de 120 dias, estando configurada a decadência. 

6. Agravo regimental não provido. (AgRg no RMS 50.114/RJ, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2016, 

DJe 17/03/2016) ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA. DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO 

OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. PRECEDENTES. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. ATO QUE ALTEROU A DATA DO PAGAMENTO DO 13º PARA 

O MÊS DE ANIVERSÁRIO DO SERVIDOR. LEI ESTADUAL 15.599/2006. 

ATO CONCRETO. OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA. PRECEDENTES DESTA 

CORTE. 1. Cinge-se a controvérsia dos autos a saber se a alteração no 

regime de pagamento do décimo terceiro do servidor público do Estado de 

Goiás, determinando que a data de seu pagamento passaria para o mês 

do aniversário do servidor, trazida pela Lei 15.599/2006, violaria direito 

líquido e certo. 2. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no 

sentido de que a decadência, por ser matéria de ordem pública, deve ser 

declarada a qualquer tempo, inclusive de ofício. Precedentes: (RMS 

21.760/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 

21/08/2007, DJ 01/10/2007, p. 297; RMS 15.893/PA, Rel. Min. Paulo Gallotti, 

Sexta Turma, julgado em 07/06/2005, DJ 29/08/2005, p. 440; RMS 

18.842/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 02/06/2005, 

DJ 01/07/2005, p. 568). 3. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento no sentido de que "o termo a quo do prazo decadencial de 

120 (cento e vinte) dias, para a impetração do mandado de segurança, é a 

data do ato que alterou a forma de cálculo da remuneração do servidor 

público, a teor do art. 18 da Lei nº 1.533/51" AgRg nos EREsp 797.634/CE, 

Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO 

TJ/PR), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/4/2013, DJe 30/4/2013. 4. No 

presente caso, a partir de 31/1/2006, com a publicação da Lei Estadual 

15.599/2006, o décimo terceiro salário passou a ser pago no mês do 

aniversário do servidor. O writ foi impetrado no dia 26/11/2010 (fls. 2/15, 

e-STJ), consumando-se, portanto, a decadência, conforme dispõe o art. 

23 da Lei 12.016/09, uma vez que, conforme a jurisprudência pacífica 

desta Corte, trata de norma de efeitos concretos. Precedente específico: 

AgRg no RMS 38.403/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, 

julgado em 6/6/2013, DJe 12/6/2013. Decisão monocrática: RMS Nº 43.995 

- GO (2013/0342860-3) Rel. Min. Sérgio Kukina, publicação: 22.6.2016. 

Agravo interno improvido. (AgInt no RMS 42.388/GO, Rel. Ministro 

HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 

18/08/2016) AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM 

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DECESSO 

REMUNERATÓRIO. APLICAÇÃO DO TETO CONSTITUCIONAL. LEI DE 

EFEITOS CONCRETOS. DECADÊNCIA CONSTATADA. 1. Tratando-se de lei 

de efeitos concretos - mormente se houver determinação de supressão 

de vantagem pecuniária de servidor público -, o prazo decadencial para a 

impetração do mandamus se inicia com a publicação da norma, ante a 

configuração de ato comissivo, único e de efeitos permanentes. 

Descaracterização de relação de trato sucessivo (AgRg no RMS 

27.756/CE, Rei Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 

21/11/2012). 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no RMS 25.407/PB, 

Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 

05/10/2015) Ao arremate, impende salientar que a presente impetração 

não possui caráter preventivo, destinado a prevenir a ocorrência de lesão 

futura, mas visa combater os efeitos pretéritos e concretos de normas 

editadas em período já fulminado pela decadência, com vistas a possibilitar 

a alteração do regime de apuração do ICMS a que a impetrante, há muito, 

está submetida. Destaco, por oportuno, que a Portaria nº 31/2017, que 

alterou o Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Créditos Fiscais, não 

tem o condão de renovar o prazo decadencial em questão, pois, como 

visto, a impetrante pretende o reconhecimento da ilegalidade dos regimes 

de apuração de ICMS denominados Estimativa Simplificado, Estimativa por 

Operação e Estimativa por Operação Simplificado, criados por normas 

editadas entre os anos de 2009 e 2011. Logo, é certo que a portaria em 

comento é irrelevante para efeitos de verificação da decadência do direito 

à impetração do mandado de segurança, na medida em que a impetrante 

combate suposta ilegalidade contida na norma essencial dos regimes de 

apuração de ICMS questionados, sobre as quais já se operou a 

decadência, na medida em que decorridos mais de 120 dias entre a sua 

vigência e a impetração do presente mandado de segurança. Isto posto, 

reconheço liminarmente a decadência do direito à impetração do mandado 

de segurança e, por corolário, indefiro a petição inicial, com fundamento 

no artigo 10 da Lei nº 12.016/09, julgando extinto o processo sem 

resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, I, do Código de Processo 

Civil. Por corolário, denego o mandado de segurança, com fulcro no artigo 

6º, § 5º, da Lei nº 12.016/09. Sem custas e honorários, eis que incabíveis 

na espécie. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se os presentes autos com as cautelas de estilo. Friso ainda, 

que a r. sentença transitou em julgado e atualmente o feito encontra-se 

arquivado. Portanto, resta evidente que a parte autora busca por via 

transversa, a rediscussão de pedido já julgado, eis que a causa de pedir 

nesta, é a mesma naquela (Mandado de Segurança com pedido de liminar 

n. 1018962-13.2017.8.11.0041). Destarte, não resta dúvida de que no 

caso em comento, há ofensa a coisa julgada, nos moldes do art. 485, V, 

do CPC/2015, in verbis: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: V – 

reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa 

julgada. (grifo nosso) A matéria referente à coisa julgada é de ordem 

pública e deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso, 

em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não proferida a 

sentença de mérito. (CPC/2015, artigos 485, § 3º e 505). Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: (...) § 3o O juiz conhecerá de ofício da 

matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de 

jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. Art. 505. Nenhum 

juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. 

Ademais, é sabido ter a coisa julgada a garantia constitucional da 

imutabilidade, consoante esposado no inciso XXXVI do artigo 5º da Carta 

Magna, com a finalidade de manter a segurança jurídica e, de 

consequência, a paz social. Ex Positis, JULGO e DECLARO EXTINTO este 

processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, V, do 

CPC/2015. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, 

em razão da gratuidade de justiça que ora concedo, consoante o disposto 

no art. 98 do digesto processual. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após 

a preclusão temporal, REMETA-SE ao ARQUIVO, com as baixas e 

anotações de praxe. Às providências. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. (assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE 

CAMPOS Juiz de Direito

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038895-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA OAB - SP299951-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal, no 

autos do processo acima identifricado. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058135-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ECHAD ESPACO VIDA SAUDE EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIODORIO SANTOS NERY OAB - MT4630-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal, no 

autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006373-65.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA LINCK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1023564-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RESTAURANTE GRAND BEER LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANA CHRISTINA EUBANK GOMES OAB - MT5495-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

GERENTE DA GERÊNCIA DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA 

SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

GERENTE DO ITCD E OUTRAS RECEITAS (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 02) PROCESSO Nº 

1023564-21.2019.8.11.0041 Vistos, etc. Intime-se a parte Autora para 

apresentar as Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto, no 

prazo legal. Após, apresentadas ou não as Contrarrazões recursais, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso para 

análise. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de abril de 2020. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013187-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO AGOSTINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTES AUXILIADORA DE AMORIM OAB - MT20527-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

inss (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) PROCESSO Nº 

1013187-25.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Ação Previdenciária 

proposta por PAULO SERGIO AGOSTINHO em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados, 

onde objetiva a procedência dos pedidos para que seja determinado ao 

Requerido que proceda ao restabelecimento do seu benefício de 

auxílio-doença, contados da data de sua cessação. Deu à causa o valor 

de R$ 11.244,00 (onze mil duzentos e quarenta e quatro reais). Em 

síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. A vertente ação 

deveria ter sido, obrigatoriamente, proposta perante o Juizado Especial da 

Fazenda Pública, conforme a Lei Federal nº 12.153/2009 e também pelo 

que preceitua, expressamente, a Resolução nº 04/2014 do E. Pleno do 

TJMT. Isso porque o valor da causa é INFERIOR A 60 (SESSENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que define a competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, salvo as exceções legais. Nesse sentido 

decidiu recentemente o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, julgado 

em 28.11.2018, no qual ficou fixada a competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para o processamento e julgamento das ações 

referentes à URV e quaisquer outras cujo valor da causa seja inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e 

da necessidade de se realizar perícia, salvo as exceções contidas na Lei 

Federal nº 12.153/2009. No que tange as ações previdenciárias, o Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso vem seguindo o mesmo 

entendimento, asseverando que compete ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da 

causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente 

da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova 

pericial. Melhor elucidando, imperioso transcrever as seguintes ementas: 

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INSS – 

VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS 

MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – 

TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À 

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Competem ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública, ou à Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o 

julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 

(sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Aplica-se a tese 

fixada, em incidente de resolução de demandas repetitivas, pela Seção de 

Direito Público (Tema n. 1) que estabeleceu a competência absoluta do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas 

de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. A simples 

presença de autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a 

aplicação da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de 

causa relacionada a acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância 

válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há 

de ser desprovido”. (N.U 0031131-33.2013.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara 

de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 

22/01/2020) – Destacamos. “PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ – INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 

(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – 

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – 

NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública , ou à Vara que as 

suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das ações, em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Aplica-se a tese fixada, em incidente de 

resolução de demandas repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 

1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade de prova pericial. A simples presença de 

autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei n. 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de causa relacionada a 

acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à 

inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido”. 

(N.U 0005313-71.2012.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019). Além do 

mais, a competência do Juizado mencionado é absoluta, ex lege. Assim, 

torna-se imperioso declinar da competência em favor do Juizado Especial 

da Fazenda Pública. Diante disso, e considerando que a competência 

ratione materiae é absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, e que pode 

ser, inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo no art. 2º 

da Lei nº 12.153/2009, arts. 1º, §1º, IX e X, e 2º, ambos da Resolução nº 

004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria nº 635/2015-PRES. e no 

Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, DECLINO DA COMPETÊNCIA em 

favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital de Cuiabá para a 

análise e julgamento da presente ação. Por fim, determino à Secretaria 

Unificada da Fazenda Pública que proceda com a devida baixa definitiva 

no processo com relação a esta Vara. Intimem-se. Cumpra-se, com 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071822/4/2020 Página 497 de 758



urgência. Cuiabá/MT, 17 de abril de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058436-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DHIEGO WEIMER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) PROCESSO Nº 

1058436-62.2019.8.11.0041 Vistos, etc. Intime-se a parte Autora para 

impugnar a Contestação, no prazo legal. Após, findo o prazo, voltem-me 

os autos conclusos para análise. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de abril de 

2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003102-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO EDIO ZIMMERMANN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCINNE MATOS BORGES OAB - MT11762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº: 1003102-77.2018.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Ação Previdenciária com pedido de 

antecipação de tutela proposta por CLAUDIO EDIO ZIMERMANN em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

objetivando a concessão do provimento antecipatório para o fim de que 

seja determinado a concessão do benefício de auxílio-doença c/c com 

aposentadoria por invalidez. Deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil 

reais) Juntou documentos. É o relatório. Fundamento. Decido. A vertente 

ação deveria ter sido, obrigatoriamente, proposta perante o Juizado 

Especial da Fazenda Pública, conforme a Lei Federal n. 12.153/2009 e 

também pelo que preceitua, expressamente, a Resolução n. 04/2014 do E. 

Pleno do TJMT. Isso porque o valor da causa é INFERIOR A 60 

(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que define a competência 

do Juizado Especial da Fazenda Pública, salvo as exceções legais. Nesse 

sentido decidiu recentemente o E. TJMT, no Incidente de Resolução de 

Demandas Repetitivas n. 85560/2016, julgado em 28/11/2018, no qual ficou 

fixada a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o 

processamento e julgamento das ações referentes à URV e quaisquer 

outras cujo valor da causa seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, 

independente da complexidade da matéria e da necessidade de se realizar 

perícia, salvo as exceções contidas na Lei Federal n. 12.153/2009. No que 

tange as ações previdenciárias o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso vem firmando entendimento, asseverando que compete ao 

Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das 

ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário 

mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial. Senão vejamos: E M E N T A 

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INSS – 

VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS 

MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – 

TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À 

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Competem ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública , ou à Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o 

julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 

(sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Aplica-se a tese 

fixada, em incidente de resolução de demandas repetitivas, pela Seção de 

Direito Público (Tema n. 1) que estabeleceu a competência absoluta do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas 

de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. A simples 

presença de autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a 

aplicação da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de 

causa relacionada a acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância 

válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há 

de ser desprovido. (N.U 0005313-71.2012.8.11.0055, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara 

de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 

16/12/2019). Além do mais, a competência do Juizado mencionado é 

absoluta, ex lege. Assim, torna-se imperioso declinar da competência em 

favor do Juizado Especial da Fazenda Pública. Diante disso, e 

considerando que a competência ratione materiae é absoluta, nos termos 

do artigo 43 do CPC, e que pode ser, inclusive, declarada ex officio pelo 

Magistrado, com arrimo no art. 2º da Lei n. 12.153/2009, artigos 1º, §1º, 

incisos IX e X, e 2º, ambos da Resolução n. 004/2014/TP, bem como com 

amparo na Portaria n. 635/2015-PRES. e no Ofício Circular n. 

356/2018-DAPI-CGJ, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Capital de Cuiabá para a análise e 

julgamento da presente ação. Intime-se. Cumpra-se, com urgência. 

Cuiabá/MT, 16 de abril de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046645-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMBEV S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FARIA PEREIRA OAB - RJ165365 (ADVOGADO(A))

LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA OAB - RJ112310-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) PROCESSO Nº 

1046645-96.2019.8.11.0041 Vistos, etc. Intime-se a parte Autora para 

impugnar a Contestação, no prazo legal. Após, findo o prazo, voltem-me 

os autos conclusos para análise. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de abril de 

2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019754-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEY CRISTIANE DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE OAB - MT24392/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº: 1019754-72.2018.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Ação Previdenciária com pedido de 

antecipação de tutela proposta por SHIRLEY CRISTIANE DE JESUS HEINE 

em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

objetivando a concessão do provimento antecipatório para o fim de que 

seja determinado o restabelecimento do benefício de auxílio-doença 

acidentário. Deu à causa o valor de R$ 24.648,00 (vinte e quatro mil, 

seiscentos e quarenta e quatro reais). Juntou documentos. É o relatório. 

Fundamento. Decido. A vertente ação deveria ter sido, obrigatoriamente, 

proposta perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme a Lei 

Federal n. 12.153/2009 e também pelo que preceitua, expressamente, a 

Resolução n. 04/2014 do E. Pleno do TJMT. Isso porque o valor da causa é 

INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que define 

a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, salvo as 

exceções legais. Nesse sentido decidiu recentemente o E. TJMT, no 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, julgado 
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em 28/11/2018, no qual ficou fixada a competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para o processamento e julgamento das ações 

referentes à URV e quaisquer outras cujo valor da causa seja inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e 

da necessidade de se realizar perícia, salvo as exceções contidas na Lei 

Federal n. 12.153/2009. No que tange as ações previdenciárias o Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso vem firmando entendimento, 

asseverando que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o 

processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não 

ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. 

Senão vejamos: E M E N T A PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ – INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 

(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – 

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – 

NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública , ou à Vara que as 

suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das ações, em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Aplica-se a tese fixada, em incidente de 

resolução de demandas repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 

1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade de prova pericial. A simples presença de 

autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei n. 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de causa relacionada a 

acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à 

inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido. 

(N.U 0005313-71.2012.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019). Além do 

mais, a competência do Juizado mencionado é absoluta, ex lege. Assim, 

torna-se imperioso declinar da competência em favor do Juizado Especial 

da Fazenda Pública. Diante disso, e considerando que a competência 

ratione materiae é absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, e que pode 

ser, inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo no art. 2º 

da Lei n. 12.153/2009, artigos 1º, §1º, incisos IX e X, e 2º, ambos da 

Resolução n. 004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria n. 

635/2015-PRES. e no Ofício Circular n. 356/2018-DAPI-CGJ, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da presente ação. Intime-se. 

Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 17 de abril de 2020. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019810-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE RODRIGUES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DE HOLANDA TANIGUT BASSI OAB - MT0010964A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº: 1019810-42.2017.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Ação Previdenciária proposta por JOSUE 

RODRIGUES DE ALMEIDA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando que a requerida converta o benefício 

de auxilio suplementar em auxílio acidente com a majoração de 20 para 

50% do salário do benefício. Deu à causa o valor de R$ 880,00 (oitocentos 

e oitenta reais). Juntou documentos. É o relatório. Fundamento. Decido. A 

vertente ação deveria ter sido, obrigatoriamente, proposta perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme a Lei Federal n. 

12.153/2009 e também pelo que preceitua, expressamente, a Resolução n. 

04/2014 do E. Pleno do TJMT. Isso porque o valor da causa é INFERIOR A 

60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que define a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, salvo as exceções 

legais. Nesse sentido decidiu recentemente o E. TJMT, no Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, julgado em 

28/11/2018, no qual ficou fixada a competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para o processamento e julgamento das ações 

referentes à URV e quaisquer outras cujo valor da causa seja inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e 

da necessidade de se realizar perícia, salvo as exceções contidas na Lei 

Federal n. 12.153/2009. No que tange as ações previdenciárias o Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso vem firmando entendimento, 

asseverando que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o 

processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não 

ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. 

Senão vejamos: E M E N T A PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ – INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 

(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – 

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – 

NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública , ou à Vara que as 

suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das ações, em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Aplica-se a tese fixada, em incidente de 

resolução de demandas repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 

1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade de prova pericial. A simples presença de 

autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei n. 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de causa relacionada a 

acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à 

inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido. 

(N.U 0005313-71.2012.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019). Além do 

mais, a competência do Juizado mencionado é absoluta, ex lege. Assim, 

torna-se imperioso declinar da competência em favor do Juizado Especial 

da Fazenda Pública. Diante disso, e considerando que a competência 

ratione materiae é absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, e que pode 

ser, inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo no art. 2º 

da Lei n. 12.153/2009, artigos 1º, §1º, incisos IX e X, e 2º, ambos da 

Resolução n. 004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria n. 

635/2015-PRES. e no Ofício Circular n. 356/2018-DAPI-CGJ, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da presente ação. Intime-se. 

Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 17 de abril de 2020. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015211-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES OAB - SC33787 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº: 1015211-26.2018.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Ação Previdenciária proposta por GILSON 

RODRIGUES DOS SANTOS em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a concessão do auxílio-doença 

acidentário. Deu à causa o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Juntou 

documentos. É o relatório. Fundamento. Decido. A vertente ação deveria 

ter sido, obrigatoriamente, proposta perante o Juizado Especial da 

Fazenda Pública, conforme a Lei Federal n. 12.153/2009 e também pelo 
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que preceitua, expressamente, a Resolução n. 04/2014 do E. Pleno do 

TJMT. Isso porque o valor da causa é INFERIOR A 60 (SESSENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que define a competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, salvo as exceções legais. Nesse sentido 

decidiu recentemente o E. TJMT, no Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas n. 85560/2016, julgado em 28/11/2018, no qual ficou fixada a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o 

processamento e julgamento das ações referentes à URV e quaisquer 

outras cujo valor da causa seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, 

independente da complexidade da matéria e da necessidade de se realizar 

perícia, salvo as exceções contidas na Lei Federal n. 12.153/2009. No que 

tange as ações previdenciárias o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso vem firmando entendimento, asseverando que compete ao 

Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das 

ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário 

mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial. Senão vejamos: E M E N T A 

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INSS – 

VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS 

MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – 

TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À 

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Competem ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública , ou à Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o 

julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 

(sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Aplica-se a tese 

fixada, em incidente de resolução de demandas repetitivas, pela Seção de 

Direito Público (Tema n. 1) que estabeleceu a competência absoluta do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas 

de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. A simples 

presença de autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a 

aplicação da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de 

causa relacionada a acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância 

válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há 

de ser desprovido. (N.U 0005313-71.2012.8.11.0055, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara 

de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 

16/12/2019). Além do mais, a competência do Juizado mencionado é 

absoluta, ex lege. Assim, torna-se imperioso declinar da competência em 

favor do Juizado Especial da Fazenda Pública. Diante disso, e 

considerando que a competência ratione materiae é absoluta, nos termos 

do artigo 43 do CPC, e que pode ser, inclusive, declarada ex officio pelo 

Magistrado, com arrimo no art. 2º da Lei n. 12.153/2009, artigos 1º, §1º, 

incisos IX e X, e 2º, ambos da Resolução n. 004/2014/TP, bem como com 

amparo na Portaria n. 635/2015-PRES. e no Ofício Circular n. 

356/2018-DAPI-CGJ, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Capital de Cuiabá para a análise e 

julgamento da presente ação. Intime-se. Cumpra-se, com urgência. 

Cuiabá/MT, 17 de abril de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016316-67.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABC-INDUSTRIA E COMERCIO S/A-ABC-INCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO DE ANDRADE FERNANDES OAB - MG128797 (ADVOGADO(A))

THIAGO FRANCELINO OAB - MG144628 (ADVOGADO(A))

VICENTE DE PAULO RESENDE TEIXEIRA JUNIOR OAB - MG160826 

(ADVOGADO(A))

THIARA ALVES GONCALVES MENDONCA OAB - MG110133 

(ADVOGADO(A))

GABRIELA DE LIMA SOUZA TORQUETO OAB - MG144028 

(ADVOGADO(A))

LARISSA CARDOSO SILVA OAB - MG167832 (ADVOGADO(A))

JOAO SEVERINO DE FREITAS FILHO OAB - MG158817 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº: 1016316-67.2020.8.11.0041 (PJE 

03) Vistos, etc. Cuida-se de Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c pedido 

liminar proposta por ABC INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A – ABC INCO em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados, 

objetivando a concessão do provimento antecipatório para que seja 

determinada a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários objeto 

dos TAD’s nºs 1126271-0 e 1126271-2, bem como determinar que o 

requerido se abstenha de praticar qualquer ato expropriatório e/ou 

coercitivo, tais como penhora de bens e direitos da Autora, impedir a 

emissão de certidão de regularidade fiscal, e inscrever os débitos e a 

Autora no CADIN ou quaisquer outros órgãos de restrição de crédito. 

Pontua que o processo na via administrativa restou indeferido, ocasião em 

que a sua defesa não foi acolhida, de modo que o crédito tributário 

tornou-se exigível, contudo até o presente momento não foi houve a sua 

inscrição em Dívida Ativa, tampouco foi ajuizada a execução fiscal 

correspondente. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. 

Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e mediação, 

previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, por meio do 

Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública já se manifestou 

pelo desinteresse na conciliação, daí porquê deixo de aplicar tal 

providência, até, porque, para garantir o principio da razoável duração do 

processo. Não há que se olvidar que a construção jurisprudencial admite o 

deferimento da tutela protetiva em face da Fazenda Pública. Certo é que a 

tutela provisória de urgência cautelar tem a finalidade de assegurar a 

eficácia e a utilidade do processo principal, desta forma, seu mérito deve 

ficar circunscrito à verificação do “fumus boni iuris” e do “periculum in 

mora”. Conforme relatado, a Requerente objetiva com a concessão do 

provimento antecipatório que seja determinada a suspensão da 

exigibilidade dos créditos tributários objeto dos TAD’s nºs 1126271-0 e 

1126271-2, bem como determinar que o requerido se abstenha de praticar 

qualquer ato expropriatório e/ou coercitivo, tais como penhora de bens e 

direitos da Autora, impedir a emissão de certidão de regularidade fiscal, e 

inscrever os débitos e a Autora no CADIN ou quaisquer outros órgãos de 

restrição de crédito. Em análise perfunctória dos fatos expostos e 

documentos acostados, notadamente os documentos de ID nº 31149517 e 

seguintes, não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença 

dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória 

pleiteada. Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu 

da existência da evidência da probabilidade do direito, uma vez que a 

Requerente não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato 

administrativo praticado pelo Estado de Mato Grosso, bem como não 

acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa 

atribuída ao ente público estadual. Outrossim, a jurisprudência pátria 

atualmente tem entendido que a oferta de garantia, consistente em apólice 

de seguro, como é o caso dos autos, não resulta na suspensão da 

exigibilidade do crédito, haja vista a ausência de previsão legal de tal 

modalidade no art. 151 do CTN, contudo, na hipótese de existência de 

crédito fiscal pendente de execução fiscal é permitida a autorização para 

emissão de certidão de regularidade fiscal situação essa que se equipara 

à penhora antecipada e que, portanto, se enquadra na hipótese do artigo 

206 do CTN, in verbis: “Art. 206 - Tem os mesmos efeitos previstos no 

artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não 

vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a 

penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa”. Logo, plenamente 

possível apenas emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa – 

até porque, no presente caso, não foi proposta a ação de Execução 

Fiscal, de sorte que a Autora não pode ficar impossibilitada de exercer 

suas atividades profissionais, face a recusa de renovação de sua 

certidão estadual, se já até antecipou a penhora. Neste sentido é o escólio 

da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, consoante se extrai dos arestos 

abaixo: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE 

DEFERIU PARCIALMENTE PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRETENSÃO 

DE IMPEDIR QUE A FAZENDA PÚBLICA INSCREVA DEVEDOR EM 

CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO MEDIANTE PRESTAÇÃO DE 

SEGURO -CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO 

SUBSISTENTE. ART. 151, II, CTN. SÚMULA Nº 112, STJ. SUSPENSÃO DA 

EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO APENAS POR DEPÓSITO 

INTEGRAL E EM DINHEIRO DO VALOR DO DÉBITO. RECURSO 
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DESPROVIDO. Não suspende a exigibilidade do crédito tributário a 

prestação de seguro -caução, servindo apenas para a emissão de 

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Fiscais. O art. 151, II, 

CTN c/c Súmula nº 112/STJ, admitem a suspensão da exigibilidade do 

crédito tributário apenas no caso de depósito integral e em dinheiro do 

valor do débito. Diante disso, impossível impedir que a Fazenda Pública, em 

entendendo conveniente, proceda ao cadastro do devedor em serviços de 

proteção ao crédito”. (N.U 0154839-78.2015.8.11.0000, MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017) – 

Destacamos. “AGRAVO DE INSTRUMENTO - MEDIDA CAUTELAR 

INOMINADA - CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA (CPNE) 

EM FAVOR DO CONTRIBUINTE - INDEFERIMENTO DA LIMINAR - 

IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - ACOLHIMENTO - OFERTA DE CARTAS DE 

FIANÇA BANCÁRIA COMO GARANTIA DE EXECUÇÃO FUTURA - 

EQUIPARAÇÃO À PENHORA ANTECIPADA - ART. 9º, § 3º, DA LEF - 

CASO CONCRETO QUE NÃO SE AMOLDA, POR EQUIPARAÇÃO, À 

PRIMEIRA HIPÓTESE DO ART. 206 DO CTN - IRRELEVÂNCIA DA 

SUSPENSIVIDADE, OU NÃO, CRÉDITO TRIBUTÁRIO - INAPLICABILIDADE 

DA SÚMULA Nº 112/STJ - RECURSO PROVIDO - DECISUM REFORMADO. 

Cartas de fiança Bancária oferecidas em ação cautelar equiparam-se, a 

teor do disposto no § 3º do art. 9º da LEF, à penhora antecipada, servindo 

para garantir o Fisco na ação executiva a ser ajuizada, razão pela qual o 

contribuinte faz jus à expedição de certidão positiva com efeitos de 

negativa de que trata o art. 206 do CTN, independentemente de 

encontrar-se, ou não, suspenso o crédito tributário. Precedentes do E. 

STJ”. (Recurso de Agravo de Instrumento nº 1187/2009. Relator. Drª 

Marilsen Andrade Adário. DJ. 04/05/2009). “TRIBUTÁRIO – CAUÇÃO – 

AÇÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO 

POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA – POSSIBILIDADE. 1. A 

jurisprudência majoritária da Primeira Seção do STJ permite ao contribuinte, 

antes do ajuizamento da execução fiscal, oferecer caução no valor do 

débito inscrito em dívida ativa com o objetivo de, antecipando a penhora 

que garantiria o processo de execução, obter certidão positiva com 

efeitos de negativa. 2. Precedentes: (AgRg no REsp 924.645/SC, Rel. Min. 

Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2.10.2008; REsp 836.789/SC, Rel. Min. Eliana 

Calmon, Segunda Turma, julgado em 10.6.2008, DJ 27.6.2008; EREsp 

710.421/SC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min.Castro 

Meira, Primeira Seção, julgado em 28.3.2007, DJ 6.8.2007). Agravo 

regimental improvido”. (AgRg no REsp 898.412/RS, Rel. Ministro 

HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 

13/02/2009). Assim, ante a construção jurisprudencial acima transcrita, e 

levando em consideração que a garantia ofertada em juízo é idônea e apta 

a caucionar o crédito tributário, entendo como presente o fumus boni iuris. 

O periculum in mora resta devidamente demonstrado, posto que na medida 

em que a ausência de expedição de CPD-EN, poderá acarretar 

dificuldades no desenvolvimento das atividades empresariais da 

Requerente. Portanto, presente os requisitos ensejadores para a 

concessão do provimento pleiteado, impõe-se o deferimento da medida. 

ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, DEFIRO A TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR para aceitar a Apólice de 

Seguro-Garantia nº (ID nº 31149534) a título de caução apenas para 

determinar ao Requerido que se abstenha de impedir a emissão de 

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e de incluir os débitos da Autora 

no CADIN ou quaisquer outros órgãos de restrição de crédito em relação 

ao crédito tributário mencionado. Cite-se pessoalmente o Requerido Estado 

de Mato Grosso, por meio da Procuradoria Geral do Estado, para, 

querendo, apresentar a sua defesa, no prazo constante no art. 335 c/c 

183 do CPC/2015. Com a defesa, vistas à Requerente para impugnar no 

prazo legal. Após, abro vistas ao ilustre representante do Ministério 

Público para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias e, por fim, 

voltem-me os autos conclusos para sentença. Após, voltem-me 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Cuiabá/MT, 17 de abril de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 02) PROCESSO Nº 

1016930-72.2020.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de medida liminar impetrado por SINDICATO DO 

COMÉRCIO DE OPTICAS DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINDIÓPTICA 

contra ato indigitado coator de lavra do PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ, 

ambos devidamente qualificados, objetivando a concessão da medida 

antecipatória para que seja determinado à autoridade Impetrada que não 

impeça o funcionamento das lojas sindicalizadas, possibilitando sua 

abertura e venda dos produtos declarados essenciais à população 

durante a vigência de medidas restritivas em razão da pandemia do 

Coronavírus. Aduz, em síntese, que é representante dos estabelecimentos 

que comercializam produtos ópticos, lentes com ou sem grau, armações, 

óculos de proteção e lentes de contato, sendo que as atividades 

prestadas pelos estabelecimentos sindicalizados se enquadram no rol de 

serviços essenciais relacionados a saúde ocular, ou seja, são de 

natureza essencial, visto que comercializam produtos classificados pela 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, nos itens 2821. Relata 

que, em razão da pandemia ocasionada com o Coronavírus (COVID -19), 

diversos entes federados passaram a adotar medidas preventivas de 

propagação de tal vírus, dentre eles o fechamento de estabelecimentos 

comerciais, mantendo-se em funcionamento apenas aqueles cuja venda 

de seus produtos foi considerada essencial à população. Sustenta que a 

autoridade Impetrada editou os Decretos Municipais nº 7.849, 7.850 e 

7.868 de 2020, estabelecendo quais os estabelecimentos seriam 

considerados como atividades essenciais ao atendimento das 

necessidades inadiáveis da comunidade e que estariam autorizados a 

funcionar, todavia não contemplaram a aberturas das óticas na capital, 

descaracterizando as mesmas como serviços essenciais. Pontua que a 

autoridade Impetrada atuou em desconformidade com o entendimento 

pátrio, bem como impede a população de ter acesso ao serviço essencial 

ocular, não lhe restando alternativa senão a impetração do presente 

mandamus para resguardar o seu direito líquido e certo. Escuda a 

pretensão à vista dos pressupostos da medida liminar: fumus boni iuris e 

periculum in mora. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e decido. 

À vista da nova legislação que passou a disciplinar o Mandado de 

Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a concessão de 

medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os 

fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Primeiramente cumpre salientar 

que o Mandado de Segurança é remédio constitucional utilizado para 

proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 

de autoridade. Como se sabe, a medida liminar não é concedida como 

antecipação dos efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do 

possível direito do Impetrante, justificado pela iminência de dano 

irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato 

coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o deferimento da 

liminar em Mandado de Segurança visa resguardar “possível direito da 

Impetrante”, para tanto basta a este a apresentação de relevantes 

fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não 

acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na 

inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não 

pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. A comprovação dos fatos alegados deve ser feita de plano, 

razão pela qual o Mandado de Segurança impossibilita a produção da 

prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely 

Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª Edição, 

Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 
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a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Conforme relatado, cuida-se 

de Mandado de Segurança impetrado com o escopo de obter uma decisão 

para que seja determinado à autoridade Impetrada que não impeça o 

funcionamento das lojas sindicalizadas, possibilitando sua abertura e 

venda dos produtos declarados essenciais à população durante a 

vigência de medidas restritivas em razão da pandemia mundial do 

Coronavírus. Analisando perfunctoriamente os autos, entendo, em juízo de 

cognição sumária, como demonstrada em parte a fundamentação da 

impetração não só pelas alegações da peça vestibular, como também, pela 

documentação a ela acostada. Ao que se observa, os estabelecimentos 

comerciais sindicalizados ao Sindicato Impetrante estão impossibilitados de 

exercer as suas atividades em razão dos Decretos Municipais nº 7.849, 

7.850 e 7.868 de 2020, os quais não incluíram os serviços prestados 

pelas óticas como essenciais. Melhor abalizando, vejamos o art. 31 do 

Decreto nº 7.868/2020, in verbis: “Art. 31. Fica determinado, pelo período 

de 06 a 21 de abril de 2020: I - o fechamento de quaisquer 

estabelecimentos comerciais e de serviços no âmbito do Município de 

Cuiabá, inclusive shoppings centers, restaurantes, bares, lanchonetes e 

congêneres, templos, igrejas, academias, clubes e similares e feiras livres 

e exposições em geral. II - a realização de eventos, de qualquer natureza, 

inclusive os esportivos, religiosos e culturais, que eventualmente ensejem 

aglomeração de pessoas. § 1º A vedação contida no caput deste artigo 

se aplica aos trabalhadores informais, tais como ambulantes. § 2º As 

disposições contidas no caput do presente artigo não se aplicam aos 

seguintes estabelecimentos e atividades: I – clínicas e consultórios 

médicos e estabelecimentos hospitalares; II – empresas vinculadas ao 

Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Terapia – SADT; III – clínicas veterinárias 

e clínicas odontológicas em situações de urgência e emergência; IV – 

supermercados e congêneres, tais como padarias, açougues e lojas de 

conveniência, vedado, em qualquer caso, o consumo dentro do 

estabelecimento; V – farmácias e laboratórios; VI – funerárias e serviços 

relacionados; VII – bancos, lotéricas e transporte de numerário; VIII – 

distribuidores de água e gás; IX - serviço de segurança privada; X – 

serviços de taxi e aplicativo de transporte individual remunerado de 

passageiros; XI – lavanderias e serviços de higienização, exclusivamente 

para recepção e entrega domiciliar dos produtos; XII – lojas de venda de 

materiais para construção; XIII – distribuição e comercialização de 

combustíveis e derivados; XIV – serviços de callcenter e de atendimento 

remoto e/ou telefônico por empresas de serviços de internet (proibido 

atendimento no local); XV - transporte de cargas de qualquer espécie que 

possam acarretar desabastecimento de gêneros necessários à 

população; XVI - produção, distribuição, comercialização e entrega, 

realizadas presencialmente ou por meio do comércio eletrônico, de 

produtos de saúde, higiene, alimentos e bebidas; XVII – autopeças, 

borracharias e oficinas de manutenção e reparos mecânicos e de 

lanternagem de veículos automotores; XVIII - empresas de construção 

civil, sem atendimento ao público; XIX – agropecuárias, com venda de 

insumos, medicamentos e produtos veterinários; XX - pet shops, mediante 

agendamento e recepção e entrega de animais por delivery; XXI – 

correios; XXII – comércio estabelecido de produtos naturais, bem como de 

suplementos e fórmulas alimentares, sem consumo no local; XXIII – 

fábricas e lojas de bolos caseiros e panificados, proibido o consumo no 

local; XXIV – templos religiosos de qualquer crença, os quais poderão 

manter suas portas abertas simbolicamente, sendo vedada a celebração 

de cultos, missas e rituais; XXV – lojas de cosméticos, perfumaria e 

higiene pessoal; XXVI – lava jatos, exclusivamente para recepção e 

entrega domiciliar do veículo; XXVII - empresas do segmento de controle 

de vetores e pragas urbanas. § 3º Para fins das medidas temporárias e 

emergenciais decretadas pelo Município de Cuiabá, também são 

consideradas essenciais as atividades acessórias, de suporte e a 

disponibilização dos insumos necessários a cadeia produtiva relativas ao 

exercício e ao funcionamento dos serviços públicos e das atividades 

essenciais. § 4º Os estabelecimentos excetuados devem adotar medidas 

de controle de acesso e de limitação do público nas áreas internas e 

externas, de modo a evitar aglomerações e a resguardar a distância 

mínima de dois metros entre todas as pessoas, bem como todas as 

recomendações preconizadas pelos órgãos de Saúde quanto à 

necessidade de higienização do respectivo local e dos produtos 

ofertados”. Não obstante a municipalidade esteja tomando todas as 

medidas cabíveis para a contenção da transmissão do vírus COVID-19 

(Coronavírus), perfilho do entendimento de que os Decretos acima 

mencionados não podem gerar óbice às atividades prestadas pelos 

estabelecimentos sindicalizados. Isso porque a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária – ANVISA classifica os produtos comercializados 

pelas empresas sindicalizadas como produtos para saúde[1], ou seja, 

podemos concluir que, ao menos nesta seara de cognição, as atividades 

prestadas pelas sindicalizadas, ainda que indiretamente, são 

consideradas atividades de saúde, sendo, portanto, essenciais à 

população. Seguindo esta linha, o próprio dispositivo acima transcrito 

previsto no Decreto Municipal dispõe em seu inciso XVI que os 

estabelecimentos que comercializam produtos de saúde podem exercer 

suas atividades, como sói a hipótese, desde que atendam todas as 

recomendações dos órgãos de saúde e as previstas no §4º alhures 

transcrito. Ademais, o art. 31, §2º, I do Decreto nº 7.868/2020 autoriza o 

funcionamento de clínicas e consultórios médicos e estabelecimentos 

hospitalares. Entendo ser contraditório e irrazoável que um paciente esteja 

autorizado a se submeter a uma consulta oftalmológica, mas não possa 

adquirir produtos necessários para que realize o seu adequado tratamento 

prescrito. Assim, entendo que as atividades prestadas pelas empresas 

sindicalizadas vinculadas à Impetrante prestam um serviço essencial à 

população, de modo que não se mostra aceitável o seu fechamento por se 

tratar de um serviço de saúde. Contudo, vale ressaltar que não há nos 

autos documentos que demonstrem que as empresas vinculadas à 

Impetrante prestam exclusivamente o serviço de comercialização de 

produtos ópticos, lentes com ou sem grau, armações, óculos de proteção 

e lentes de contato. Em outras palavras, não há como saber se todas as 

atividades prestadas por todas as sindicalizadas se enquadram como 

serviços essenciais de saúde. Logo, o mais adequado, neste momento, é 

o deferimento em parte da medida pleiteada, tão somente para a liberação 

do funcionamento dos serviços considerados essenciais à população, no 

caso, a confecção de óculos, a fim de evitar-se aglomeração, e 

observando-se os cuidados de limpeza e acesso ao local. Destarte, 

entendo presentes e verificados os requisitos exigidos para a concessão 

em parte da liminar almejada no presente mandamus. ISTO POSTO, 

consoante fundamentação supra, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR vindicada, 

tão somente para determinar à autoridade Impetrada que autorize o 

funcionamento das lojas sindicalizadas, possibilitando sua abertura 

apenas para a venda dos produtos declarados essenciais à população 

durante a vigência de medidas restritivas em razão da pandemia do 

COVID-19 (Coronavírus), qual seja, óculos e manutenção destes, devendo 

atender estritamente as recomendações previstas no art. 31, §4º do 

Decreto nº 7.868/2020, bem como às demais normas estaduais e federais 

para a contenção da transmissão do vírus, até ulterior decisão de mérito a 

ser proferida neste writ. Deixo de fixar astreintes, porquanto tal 

providência tem-se mostrado ineficaz para a obtenção de efetividade das 

ordens judiciais. Frise-se, contudo, que, no caso de desobediência, 

poderão ser determinadas outras medidas para a obtenção da liminar (art. 

537, CPC/2015). Notifique-se a autoridade Impetrada, enviando-lhe a 

segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as 

informações de praxe, e, na oportunidade, intime-a do teor desta decisão 

(art. 7º, I, Lei nº. 12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral do Município 

de Cuiabá sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, para 

que querendo ingresse no feito (art. 7°, II da Lei nº. 12.016/2009). Após, 

remetam-se os autos ao ilustre representante do Parquet, nos termos do 

art. 12 da Lei nº 12.016/09, para que se manifeste no presente feito, no 

prazo de 10 (dez) dias. Por fim, decorrido o prazo das informações, 

prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para sentença. 

Intimem-se. Cumpra-se, com urgência, servindo esta decisão como 

mandado. Cuiabá/MT, 17 de abril de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO [1] http://portal.anvisa.gov.br/anvisa-esclarece?

p_p_id=baseconhecimentoportlet_WAR_baseconhecimentoportlet&p_p_lif

ecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p

_col_pos=1&p_p_col_count=2&_baseconhecimentoportlet_WAR_basecon

hecimentoportlet_assuntoId=15&_baseconhecimentoportlet_WAR_baseco
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nhecimentoportlet_conteudoId=2452&_baseconhecimentoportlet_WAR_ba

seconhecimentoportlet_view=detalhamentos
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PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) PROCESSO Nº 

1015837-74.2020.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Tutela Antecipada 

requerida em Caráter Antecedente apresentada por JF DE OLIVEIRA 

MONTAZOLLI EIRELI em face do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 

devidamente qualificados, onde objetiva a concessão da tutela provisória 

para que seja determinada a suspensão da exigibilidade da exigência do 

adicional de ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação 

da Pobreza, conforme consta do Relatório do Sistema de Conta Corrente 

Fiscal da SEFAZ/MT, bem como que seja determinado ao Requerido que se 

abstenha de excluir a empresa do Simples Nacional em razão dos créditos 

tributários ora impugnados. Aduz, em apertada síntese, que é pessoa 

jurídica de direito privado atuante no ramo comercial. Relata que foram 

lavrados créditos tributários, formalizados e instrumentalizados por meio 

dos Documentos de Arrecadações, destinados ao financiamento do Fundo 

Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, referente aos exercícios 

dos anos 2014 a 2015. Assenta que as operações realizadas abrangem 

produtos não considerados supérfluos, conforme exigido pelo §1º do art. 

82 do ADCT, além do que o Estado de Mato Grosso está na iminência de 

promover atos inerentes a exigência do crédito tributário no sentido de 

recair os efeitos da mora, em especial no tocante a Exclusão do Simples 

Nacional, bem como o encaminhando ao órgão competente para inscrever 

em Dívida Ativa e encaminhar à respectiva CDA à protesto perante o 

Serviço Notarial competente. Pontua que é uma empresa de pequeno porte 

localizada no Shopping Pantanal nesta capital teve que paralisar as 

atividades a partir do momento em que foi decretado o estado de 

calamidade pública em razão da pandemia de Coronavírus (COVID-19), 

hipótese que impede que obtenha receita para pagar os seus 

compromissos. Escuda a sua pretensão à vista dos requisitos da tutela de 

urgência, previstos no art. 300 do CPC/2015. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e decido. Para a concessão da tutela antecipada requerida 

em caráter antecedente se faz necessário se comprovar se a urgência 

for contemporânea à propositura da ação, de modo que cabe à parte 

Autora promover a indicação do pedido de tutela final, com a exposição da 

lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo (art. 303 do CPC). In casu, o pedido de tutela 

provisória visa que seja determinada a suspensão da exigibilidade da 

exigência do adicional de ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate e 

Erradicação da Pobreza, conforme consta do Relatório do Sistema de 

Conta Corrente Fiscal da SEFAZ/MT, bem como que seja determinado ao 

Requerido que se abstenha de excluir a empresa do Simples Nacional em 

razão dos créditos tributários ora impugnados. Em análise perfunctória 

dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente pelos 

documentos de ID nº 31002726 e seguintes, não vislumbro, nesta fase de 

cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores para a 

concessão da tutela provisória pleiteada. Isso porque, a documentação 

apresentada não me convenceu da existência da evidência da 

probabilidade do direito, uma vez que a Requerente não demonstrou de 

forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pelo 

Requerido, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a 

aludida conduta maliciosa atribuída ao ente público estadual. Outrossim, 

caso deferida a medida antecipatória neste momento haveria certamente 

nítida interferência no juízo de mérito, o que não se mostra crível ante a 

ausência de manifestação da parte contrária. Portanto, ante a ausência de 

um dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela provisória de 

urgência, qual seja a evidência da probabilidade do direito, impõe-se o 

indeferimento da medida. ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada. 

Intime-se a parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, aditar a 

petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de 

novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final. Após, 

cumprida a determinação supra, cite-se o Requerido Estado de Mato 

Grosso para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo constante do 

artigo 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a defesa, vistas à Requerente para 

impugnar no prazo legal. Após, abro vistas ao Ministério Público, para que 

se manifeste no prazo de 15 dias e, por fim, voltem-me conclusos para 

sentença. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 

17 de abril de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO
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OBA-OBA CONFECCOES LTDA (IMPETRANTE)

OBA-OBA CONFECCOES LTDA (IMPETRANTE)

OBA-OBA CONFECCOES LTDA (IMPETRANTE)

OBA-OBA CONFECCOES LTDA (IMPETRANTE)

VIVA FASHION LTDA (IMPETRANTE)

VIVA FASHION LTDA (IMPETRANTE)

OBA-OBA CONFECCOES LTDA (IMPETRANTE)

OBA-OBA CONFECCOES LTDA (IMPETRANTE)

OBA-OBA CONFECCOES LTDA (IMPETRANTE)

OBA-OBA CONFECCOES LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO GUILHERME ARRAIS OAB - SP282826-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DO CONTA CORRENTE FISCAL DA SEFAZ/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 02) PROCESSO Nº 

1016494-16.2020.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por VIVA FASHION LTDA. e 

outros contra ato indigitado coator de lavra do GERENTE DA CONTA 

CORRENTE FISCAL – GCCF, ambos qualificados na exordial, objetivando a 

concessão da medida liminar para o fim de que seja determinada a 

suspensão da exigibilidade do crédito tributário, consubstanciado na 

prorrogação dos vencimentos dos tributos estaduais vencidos desde 

01.03.2020 até o final do estado de calamidade pública no Estado de Mato 

Grosso. Aduzem, em síntese, que possuem, atualmente, 15 (quinze) lojas 

espalhadas por 13 (treze) municípios do Estado de Mato Grosso, e conta 

com o auxílio de 350 (trezentos e cinquenta) colaboradores, os quais 

dependem de seus salários para prover o sustento próprio e de suas 

famílias. Asseveram que, mesmo que fosse mantida a possibilidade de 

suspensão dos contratos de trabalho, precisam continuar em atividade 

para comercializar seus produtos, pois, caso contrário, não cumpririam 

seus contratos com fornecedores, não conseguiriam pagar suas 

despesas com manutenção, o que representará sério prejuízo econômico 

e social. Sustentam que, diante da crise instalada pelo Coronavírus, 

considerando apenas a segunda quinzena do mês de março, o seu 

faturamento bruto despencou em mais de 40% (quarenta por cento) se 

comparado com o mês de fevereiro de 2020 e em mais de 38% (trinta e 

oito por cento) se comparado com mês de março de 2019. Pontuam que, 

conforme esse cenário financeiro caótico e que tende a piorar nos 

próximos dias e meses, verifica-se a impossibilidade de faturarem nos 

mesmos moldes em que faturaram nos meses e anos anteriores e, 

consequentemente, com a diminuição de receita, torna-se inviável a 

sustentação da empresa ao ter que adimplir todas as dívidas tributarias e 

trabalhistas que não sofreram quaisquer reduções. Escudam a sua 

pretensão à vista dos pressupostos da medida liminar: fumus boni iuris e 

periculum in mora. Instruíram a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. 

À vista da nova legislação que passou a disciplinar o Mandado de 

Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a concessão de 

medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os 

fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 
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finalmente deferida (periculum in mora). Cumpre salientar que o Mandado 

de Segurança é um remédio constitucional utilizado para proteger direito 

líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. 

Como se sabe, a medida liminar não é concedida como antecipação dos 

efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do possível direito 

do Impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem 

patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação 

definitiva da causa. Assim, o deferimento da liminar em Mandado de 

Segurança visa resguardar “possível direito da Impetrante”, para tanto 

basta a este a apresentação de relevantes fundamentos, assim como a 

possibilidade da ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida. Em 

outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam 

comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da 

ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, 

depender a narrativa de dilação probatória. Como relatado, o presente 

mandamus foi impetrado com a finalidade de obter uma decisão para que 

seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, 

consubstanciado na prorrogação dos vencimentos dos tributos estaduais 

vencidos desde 01.03.2020 até o final do estado de calamidade pública no 

Estado de Mato Grosso. Em análise perfunctória dos fatos expostos e 

documentos acostados, notadamente os documentos de ID nº 31199565 e 

seguintes, não vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a presença 

dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada. Isso 

porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do 

fumus boni juris, uma vez que a parte Impetrante não demonstrou de forma 

cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pela autoridade 

Impetrada, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a 

aludida conduta maliciosa atribuída ao agente público. Outrossim, caso 

deferida a medida antecipatória neste momento haveria certamente nítida 

interferência no juízo de mérito, o que não se mostra crível ante a 

ausência de manifestação da autoridade Impetrada. Portanto, ante a 

ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida 

liminar, qual seja o fumus boni iuris, impõe-se o indeferimento da medida. 

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a 

vindicada. Notifique-se a autoridade Impetrada para, no prazo de 10 (dez) 

dias, prestar as informações de praxe, e, na oportunidade, intime-a do teor 

desta decisão. Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente 

decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no 

feito, consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009. Em seguida, 

abro vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se 

no presente feito, nos termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09. Após, 

decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me os autos 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá/MT, 17 de abril de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO
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PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº: 1017735-93.2018.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Trata-se de Ação de Concessão de 

Auxílio Acidente proposta por JESSE DIAS DE JESUS em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando que seja 

implantado o benefício do auxílio-acidente no valor de 50% sobre o valor 

do auxílio doença recebidos e pagar os valores atrasados desde a 

cessação do auxílio doença. Pugna pela concessão dos benefícios da 

Justiça Gratuita. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Devidamente citado, o Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS apresentou Contestação ID nº 16323359, alegando, no mérito, pela 

improcedência dos pedidos. A parte autora intimada apresentou sua 

Impugnação à Contestação ao ID nº 16929948, rechaçando os 

argumentos da defesa e ratificando os pedidos contidos na inicial em 

todos os seus termos. Determinada a realização de perícia médica por 

perito oficial deste juízo, a parte Autora se submeteu a perícia designada, 

tendo o laudo médico informado que o Requerente apresenta capacidade 

laboral (ID nº. 19641646). Os autos me vieram conclusos. Em síntese, é o 

necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, por se tratar de 

interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do art. 178, parágrafo único do CPC/2015, dispenso o parecer 

ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse 

sentido. No mais, entendo que no caso sub examine a questão de mérito é 

unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de 

novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise 

do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015. 

Como relatado, cuida-se de Concessão de Auxílio Acidente no qual o 

requerente visa que seja o requerido implante o benefício do 

auxílio-acidente no valor de 50% sobre o valor do auxílio doença 

recebidos e pagar os valores atrasados desde a cessação do auxílio 

doença. A matéria posta sub judice encontra guarida na Lei nº 8.213/91, 

que dispõe sobre os Planos de Benefício da Previdência Social. Nos 

termos do art. 59 do mencionado diploma legal, o auxílio doença é 

concedido ao (à) segurado (a) que, uma vez sendo cumprido, quando for 

o caso, o período de carência exigido pela lei, ficar incapacitado (a) para o 

seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias 

consecutivos, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa condição. 

Neste sentido, é elucidativa a doutrina do previdencialista Odonel Urbano 

Gonçales que, ao abordar acerca do auxílio-acidente, esclarece que “logo 

após o acidente, o trabalhador passa a receber, em geral, o benefício 

auxílio-doença. Há nesta altura, em tese, a incapacidade total, porém 

temporária para o trabalho. Consolidadas as lesões, ou seja, recuperada a 

saúde, cessa a incapacidade “total”. Como corolário, extingue-se o direito 

ao auxílio-doença, cujo pagamento pelo órgão previdenciário cessa. 

Todavia, constatada sequela do acidente que implique redução da 

capacidade funcional, emerge a favor do segurando direito ao benefício 

auxílio-acidente” (in Manual de Direito Previdenciário. Editora Atlas. 13ª 

edição. 2009. pag. 255). A respeito do tema, para que o demandante faça 

jus à prestação previdenciária, afirmam os autores Carlos Alberto Pereira 

de Castro e João Batista Lazzari que é necessário o preenchimento de 

quatro pressupostos, no caso que o indivíduo se encontre na qualidade de 

beneficiário à época do evento, que haja a existência de um dos eventos 

cobertos pelo regime de acordo com a legislação vigente à época do fato, 

o cumprimento de exigências legais, e por fim a iniciativa do beneficiário. 

Desse modo, o indivíduo beneficiário, ao preencher todos esses 

requisitos, possui direito adquirido à prestação previdenciária, mesmo que 

não a postule. Noutra baila, afirmam os mesmos autores acima citados em 

sua obra “Manual de Direito Previdenciário”, 7ª edição, à página 460, que 

“Para o INSS cancelar um benefício previdenciário deve, necessariamente, 

fazê-lo com base em um processo administrativo que apurou alguma 

irregularidade na concessão do mesmo”. Neste viés, nota-se, então, que o 

sistema COPES, utilizado para se programar os benefícios, entra em 

conflito com a norma vigente, de tal forma que o sistema computadorizado 

não tem capacidade de avaliar se o (a) postulante realmente tem, ou ainda 

permanece incapacitado (a) para sua atividade laborativa. Assim, em 

sendo presenciado este cenário, e não tendo comprovado o INSS que o 

cancelamento ocorreu devido alguma irregularidade, devidamente apurado 

em processo administrativo, o benefício deve ser restabelecido, uma vez 

que não há amparo algum para o seu cancelamento. Cabe ressaltar, ainda, 

que o indeferimento pelo INSS da solicitação do benefício, quando o (a) 

cidadão (ã) preencher todos os requisitos para sua concessão, e 

comprovado a situação de incapacidade laborativa do (a) Requerente, a 

Autarquia incorre em ato ilícito. Se não bastasse isso, vemos que os 

fundamentos da Previdência Social se perfazem dentre outros na 

intervenção do Estado e na dignidade da pessoa humana, caracterizada 

por garantir que trate igualmente todos os trabalhadores, permitindo o 

acesso universal aos benefícios previdenciários. Desse modo, verifica-se 

que a cessação do benefício e consequente obrigação à volta ao trabalho, 

quando constatada a incapacidade do (a) trabalhador (a), submetendo-o 

(a) ao labor sem condições de ali estar, vem por ferir o princípio da 

dignidade da pessoa humana, razão pela qual a intervenção do Estado se 

faz necessária para garantir a dignidade de todos. Assim sendo, a Lei nº 

8.213/1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência 

Social e dá outras providências, é incisiva ao expor em seu artigo 1º a 
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finalidade da Previdência Social, estando expressa nos seguintes termos: 

“Art. 1º – A Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim 

assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, 

por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, 

tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de 

quem dependiam economicamente” – Grifo nosso. Com efeito, todo o 

segurado que incorre em qualquer dessas situações está amparado pela 

Previdência Social. Resta, portanto, verificar se o caso concreto se 

amolda às exigências da legislação de regência, notadamente quanto ao 

requisito subjetivo, este consistente na comprovação da condição 

incapacitante do (a) propenso (a) beneficiário (a). Ora, para concessão 

do benefício previdenciário a lei exige o cumprimento dos requisitos 

exigidos o art. 86, da lei 8.213/91, qual seja, a redução da capacidade 

para o trabalho, senão vejamos: Art. 86. O auxílio-acidente será 

concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação 

das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem 

sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que 

habitualmente exercia. Nesse contexto, analisando detidamente o conjunto 

probatório dos autos, em especial a perícia médica realizada pelo perito 

designado por este juízo (ID nº. 19641646), verifica-se que foi amplamente 

demonstrado que a parte Autora possui condições clínicas para o retorno 

ao trabalho, não havendo comprometimento funcional, o que comprova a 

existência de capacidade para exercer as suas atividades laborais. Ora, 

conforme elucidado acima, não resta dúvida que o demandante não 

preenche os requisitos exigidos pela Lei de regência, razão pela qual não 

é devido o restabelecimento do seu benefício previdenciário. Nesse 

sentido segue o entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL E 

RECUSO ADESIVO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PEDIDO DE CONVERSÃO 

DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ- AUSÊNCIA 

DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ENSEJADORES - ARTIGO 42, DA 

LEI 8.2013/91 - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL 

E TEMPORARIA - POSSBILIDADE DE REABILITAÇÃO - APELO DO INSS 

PROVIDO E APELO ADESIVO PREJUDICADO. 1. O artigo 42 da Lei nº 

8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao 

segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for 

considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o 

exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga, 

enquanto permanecer nesta condição. 2. A incapacidade para o trabalho 

não se prende somente ao que a patologia infortunística traz em relação à 

perda físico-psíquica do trabalhador, mas também ao aspecto de sua 

rejeição no mercado de trabalho cada vez mais competitivo e 

discriminatório. 3.”O Superior Tribunal de Justiça diz que somente será 

concedida a aposentadoria por invalidez "quando verificada a 

incapacidade do segurado e a impossibilidade de sua reabilitação para o 

exercício de outra atividade laboral que lhe garanta o sustento." (REsp 

1586494/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, segunda turma, julgado em 

19/04/2016, DJe 27/05/2016).4. "[...] Não demonstrada a incapacidade 

permanente para o trabalho, não faz jus o requerente a qualquer dos 

benefícios previdenciários pleiteados.(Ap 105341/2015, DES. Márcio Vidal, 

Primeira Câmara de direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2016, 

Publicado no DJE 13/06/2016)5.Recurso do INSS provido.6. Recurso 

Adesivo prejudicado”. (Ap 82362/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 16/05/2018). Portanto, ante a 

não constatação da incapacidade laborativa da parte Requerente, 

impõe-se a improcedência dos pedidos. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

consoante toda a fundamentação exposta, JULGO IMPROCEDENTES OS 

PEDIDOS pleiteados e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 

CPC/2015. Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por 

cento) do valor da causa, nos temos do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do 

CPC/2015, ficando-os suspensos por força do art. 12 da Lei 1.060/50. 

Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado 

da decisão e arquive-se com as devidas baixas de estilo. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 16 de abril de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº: 1000607-94.2017.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Trata-se de Ação de Restabelecimento de 

Benefício Previdenciário com pedido de tutela provisória de urgência 

proposta por ANTÔNIO JOELSON BORROMEU DANTAS em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a 

concessão do provimento antecipatório para o fim de que seja 

determinado o restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário 

(B: 91) – NB: 602.545.260-5 – cessado desde 09.12.2014. Aduz, em 

síntese, que exerce a função de auxiliar administrativo em uma empresa 

privada desde o ano de 2003, sendo segurado da previdência social. 

Relata que sofreu acidente de trabalho em 26.06.2013, o que acarretou em 

lesões crônicas em sua coluna, motivo pelo qual requereu, junto à 

Autarquia Previdenciária, a concessão do benefício por incapacidade 

(auxílio-doença acidentário), concedido administrativamente por meio de 

sua perícia médica, pelo período entre 16.07.2013 e 30.08.2013 e 

03.12.2013 a 28.02.2014(NB: 91/602.545.260-5). Pontua que, apesar de 

perícia médica do Requerido não constatar a sua incapacidade laborativa, 

ainda permanece com as patologias que ensejaram a manutenção do 

supradito auxílio previdenciário, o que vem lhe deixando sem amparo 

financeiro. Pugna pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. 

Escuda a sua pretensão à vista dos requisitos da tutela de urgência, 

previstos no art. 300 do CPC/2015. Instruiu a inicial com documentos 

acostados eletronicamente. Provimento antecipatório foi deferido ao ID 

nº.4777716 Regularmente citado, o requerido apresentou contestação ao 

ID nº. 6103884, requerendo a improcedência dos pedidos. Réplica ao ID 

nº. 7644750 em que o autor rechaça todos os pontos suscitados na 

defesa, bem como confirma os termos da inicial. Determinada a realização 

de perícia médica por perito oficial deste juízo, a parte Autora se submeteu 

a perícia designada, tendo o laudo médico informado que o Requerente 

apresentar incapacidade laboral total e temporária (ID nº. 19641286). Os 

autos me vieram conclusos. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. Primeiramente, entendo que no caso sub examine a 

questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária 

a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis 

para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do 

CPC/2015. Como relatado, cuida-se de Ação Previdenciária na qual a 

requerente objetiva a procedência da demanda para que seja determinado 

o restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário, e a 

conversão para aposentadoria por invalidez. A matéria posta sub judice 

encontra guarida na Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de 

Benefício da Previdência Social. Nos termos do art. 59 do mencionado 

diploma legal, o auxílio doença é concedido ao (à) segurado (a) que, uma 

vez sendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

pela lei, ficar incapacitado (a) para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, e ser-lhe-á paga 

enquanto permanecer nessa condição. Neste sentido, é elucidativa a 

doutrina do previdencialista Odonel Urbano Gonçales que, ao abordar 

acerca do auxílio-acidente, esclarece que “logo após o acidente, o 

trabalhador passa a receber, em geral, o benefício auxílio-doença. Há 

nesta altura, em tese, a incapacidade total, porém temporária para o 

trabalho. Consolidadas as lesões, ou seja, recuperada a saúde, cessa a 

incapacidade “total”. Como corolário, extingue-se o direito ao 

auxílio-doença, cujo pagamento pelo órgão previdenciário cessa. Todavia, 

constatada sequela do acidente que implique redução da capacidade 

funcional, emerge a favor do segurando direito ao benefício 

auxílio-acidente” (in Manual de Direito Previdenciário. Editora Atlas. 13ª 

edição. 2009. pag. 255). A respeito do tema, para que o demandante faça 

jus à prestação previdenciária, afirmam os autores Carlos Alberto Pereira 

de Castro e João Batista Lazzari que é necessário o preenchimento de 

quatro pressupostos, no caso que o indivíduo se encontre na qualidade de 

beneficiário à época do evento, que haja a existência de um dos eventos 

cobertos pelo regime de acordo com a legislação vigente à época do fato, 

o cumprimento de exigências legais, e por fim a iniciativa do beneficiário. 
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Desse modo, o indivíduo beneficiário, ao preencher todos esses 

requisitos, possui direito adquirido à prestação previdenciária, mesmo que 

não a postule. Noutra baila, afirmam os mesmos autores acima citados em 

sua obra “Manual de Direito Previdenciário”, 7ª edição, à página 460, que 

“Para o INSS cancelar um benefício previdenciário deve, necessariamente, 

fazê-lo com base em um processo administrativo que apurou alguma 

irregularidade na concessão do mesmo”. Neste viés, nota-se, então, que o 

sistema COPES, utilizado para se programar os benefícios, entra em 

conflito com a norma vigente, de tal forma que o sistema computadorizado 

não tem capacidade de avaliar se o (a) postulante realmente tem, ou ainda 

permanece incapacitado (a) para sua atividade laborativa. Assim, em 

sendo presenciado este cenário, e não tendo comprovado o INSS que o 

cancelamento ocorreu devido alguma irregularidade, devidamente apurado 

em processo administrativo, o benefício deve ser restabelecido, uma vez 

que não há amparo algum para o seu cancelamento. Cabe ressaltar, ainda, 

que o indeferimento pelo INSS da solicitação do benefício, quando o (a) 

cidadão (ã) preencher todos os requisitos para sua concessão, e 

comprovado a situação de incapacidade laborativa do (a) Requerente, a 

Autarquia incorre em ato ilícito. Se não bastasse isso, vemos que os 

fundamentos da Previdência Social se perfazem dentre outros na 

intervenção do Estado e na dignidade da pessoa humana, caracterizada 

por garantir que trate igualmente todos os trabalhadores, permitindo o 

acesso universal aos benefícios previdenciários. Desse modo, verifica-se 

que a cessação do benefício e consequente obrigação à volta ao trabalho, 

quando constatada a incapacidade do (a) trabalhador (a), submetendo-o 

(a) ao labor sem condições de ali estar, vem por ferir o princípio da 

dignidade da pessoa humana, razão pela qual a intervenção do Estado se 

faz necessária para garantir a dignidade de todos. Assim sendo, a Lei nº 

8.213/1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência 

Social e dá outras providências, é incisiva ao expor em seu artigo 1º a 

finalidade da Previdência Social, estando expressa nos seguintes termos: 

“Art. 1º – A Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim 

assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, 

por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, 

tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de 

quem dependiam economicamente” – Grifo nosso. Com efeito, todo o 

segurado que incorre em qualquer dessas situações está amparado pela 

Previdência Social. Resta, portanto, verificar se o caso concreto se 

amolda às exigências da legislação de regência, notadamente quanto ao 

requisito subjetivo, este consistente na comprovação da condição 

incapacitante do (a) propenso (a) beneficiário (a). Nesse contexto, 

analisando detidamente o conjunto probatório dos autos, em especial a 

perícia médica realizada pelo perito designado por este juízo (ID nº. 

19641286), verifica-se que foi amplamente demonstrado que a parte 

Autora não possui condições clínicas para o retorno ao trabalho, bem 

como se constata que a patologia a qual acomete o Requerente o impede 

de exercer suas atividades laborais, restando consignado no laudo a 

incapacidade total e temporária. Ora, conforme elucidado acima, não resta 

dúvida que o demandante preenche os requisitos exigidos pela Lei de 

regência, razão pela qual é devido o restabelecimento do seu benefício 

previdenciário. Nesse sentido segue o entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — ACIDENTE DE TRABALHO 

— RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA — MARCO INICIAL — DATA 

DA CESSAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO — índices previstos no 

Manual de Cálculos da Justiça Federal — INCIDÊNCIA ATÉ O ADVENTO DA 

LEI Nº 11.430, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2006 — ÍNDICE NACIONAL DE 

PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC) — ÍNDICE ATUAL. Por se tratar de 

restabelecimento de auxílio-doença, o benefício deve ser restabelecido a 

contar da data de sua cessação. Na atualização do débito deve-se aplicar 

os índices previstos no Manual de Cálculos da justiça federal até o 

advento da Lei nº 11.430, de 26 de dezembro de 2006. Em seguida, o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).Recurso provido em 

parte. (Ap 135825/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2018, 

Publicado no DJE 13/06/2018). Outrossim, é possível o pagamento das 

verbas retroativas contadas da data da cessação do benefício 

injustamente, haja vista que se encontra em consonância com a 

jurisprudência pátria. Dessa forma, uma vez sendo devido o pagamento 

retroativo à data da cessação injusta do benefício por parte da 

autarquia-Ré, e em se tratando de condenação da Fazenda Pública ao 

pagamento de tais verbas em ação ajuizada já na vigência da Lei nº 

11.960/09, os juros moratórios devem ser aplicados no percentual da 

caderneta de poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97), em consonância 

com o julgamento dos Temas nº 810 (STF – Repercussão Geral) e nº 905 

(STJ – Recurso Repetitivo), devendo o valor correspondente ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, previsto no artigo 41-A da Lei nº 8.213/91 (Lei 

Geral dos Benefícios Previdenciários). Ainda, quanto ao termo de 

incidência de juros, o art. 240 do Código de Processo Civil de 2015 

estabelece que a citação válida constitui em mora o devedor. Logo, em se 

tratando de ação de cunho declaratório-constitutivo, cumulada com 

recebimento de verbas retroativas, os juros devem incidir a partir da 

citação válida, oportunidade em que o devedor foi constituído em mora. 

Assim, os juros de mora deverão incidir a partir da citação. Daí porque se 

impõe a procedência parcial dos pedidos. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação supra, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados na inicial, determinando ao 

Requerido que proceda com o restabelecimento do benefício 

previdenciário de auxílio doença acidentário enquanto durar a 

incapacidade temporária. Condeno, também, o Requerido ao pagamento 

das parcelas retroativas do respectivo benefício, desde a cessação 

indevida até o restabelecimento do benefício em razão da concessão do 

provimento antecipatório, respeitada a prescrição quinquenal, acrescidos 

de juros de mora no percentual da caderneta de poupança (artigo 1º-F da 

Lei nº 9.494/97), devidamente corrigidos pelo INPC, previsto no artigo 41-A 

da Lei nº 8.213/91 (Lei Geral dos Benefícios Previdenciários), que deverão 

incidir a partir da citação, conforme precedentes do Colendo STJ, valor 

este a ser apurado em fase de liquidação de sentença, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. Condeno o Requerido ao 

pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos temos do art. 85, § 2º, § 

3º e § 8º do CPC/2015. Intime-se. Após, não havendo recurso voluntário, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para 

reexame necessário, consoante determina o art. 496, I, do CPC/2015. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de abril de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO
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PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº: 1003483-85.2018.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Trata-se de Ação de Concessão de 

Auxílio Acidente proposta por JANAINA MARTINS DE ARAUJO em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

objetivando que seja implantado o benefício do auxílio-acidente no valor de 

50% sobre o valor do auxílio doença recebidos e pagar os valores 

atrasados desde a cessação do auxílio doença. Pugna pela concessão 

dos benefícios da Justiça Gratuita. Instruiu a inicial com documentos 

acostados eletronicamente. Devidamente citado, o Instituto Nacional de 

Seguro Social – INSS apresentou Contestação ID nº 15688023, alegando, 

no mérito, pela improcedência dos pedidos. A parte autora intimada 

apresentou sua Impugnação à Contestação ao ID nº 15747530, 

rechaçando os argumentos da defesa e ratificando os pedidos contidos 

na inicial em todos os seus termos. Determinada a realização de perícia 

médica por perito oficial deste juízo, a parte Autora se submeteu a perícia 

designada, tendo o laudo médico informado que o Requerente apresenta 

capacidade laboral (ID nº. 19793879). Os autos me vieram conclusos. Em 

síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, por 

se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho 

patrimonial, e, nos termos do art. 178, parágrafo único do CPC/2015, 

dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos 

Promotores nesse sentido. No mais, entendo que no caso sub examine a 

questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária 

a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis 

para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do 
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CPC/2015. Como relatado, cuida-se de Concessão de Auxílio Acidente no 

qual o requerente visa que seja o requerido implante o benefício do 

auxílio-acidente no valor de 50% sobre o valor do auxílio doença 

recebidos e pagar os valores atrasados desde a cessação do auxílio 

doença. A matéria posta sub judice encontra guarida na Lei nº 8.213/91, 

que dispõe sobre os Planos de Benefício da Previdência Social. Nos 

termos do art. 59 do mencionado diploma legal, o auxílio doença é 

concedido ao (à) segurado (a) que, uma vez sendo cumprido, quando for 

o caso, o período de carência exigido pela lei, ficar incapacitado (a) para o 

seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias 

consecutivos, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa condição. 

Neste sentido, é elucidativa a doutrina do previdencialista Odonel Urbano 

Gonçales que, ao abordar acerca do auxílio-acidente, esclarece que “logo 

após o acidente, o trabalhador passa a receber, em geral, o benefício 

auxílio-doença. Há nesta altura, em tese, a incapacidade total, porém 

temporária para o trabalho. Consolidadas as lesões, ou seja, recuperada a 

saúde, cessa a incapacidade “total”. Como corolário, extingue-se o direito 

ao auxílio-doença, cujo pagamento pelo órgão previdenciário cessa. 

Todavia, constatada sequela do acidente que implique redução da 

capacidade funcional, emerge a favor do segurando direito ao benefício 

auxílio-acidente” (in Manual de Direito Previdenciário. Editora Atlas. 13ª 

edição. 2009. pag. 255). A respeito do tema, para que o demandante faça 

jus à prestação previdenciária, afirmam os autores Carlos Alberto Pereira 

de Castro e João Batista Lazzari que é necessário o preenchimento de 

quatro pressupostos, no caso que o indivíduo se encontre na qualidade de 

beneficiário à época do evento, que haja a existência de um dos eventos 

cobertos pelo regime de acordo com a legislação vigente à época do fato, 

o cumprimento de exigências legais, e por fim a iniciativa do beneficiário. 

Desse modo, o indivíduo beneficiário, ao preencher todos esses 

requisitos, possui direito adquirido à prestação previdenciária, mesmo que 

não a postule. Noutra baila, afirmam os mesmos autores acima citados em 

sua obra “Manual de Direito Previdenciário”, 7ª edição, à página 460, que 

“Para o INSS cancelar um benefício previdenciário deve, necessariamente, 

fazê-lo com base em um processo administrativo que apurou alguma 

irregularidade na concessão do mesmo”. Neste viés, nota-se, então, que o 

sistema COPES, utilizado para se programar os benefícios, entra em 

conflito com a norma vigente, de tal forma que o sistema computadorizado 

não tem capacidade de avaliar se o (a) postulante realmente tem, ou ainda 

permanece incapacitado (a) para sua atividade laborativa. Assim, em 

sendo presenciado este cenário, e não tendo comprovado o INSS que o 

cancelamento ocorreu devido alguma irregularidade, devidamente apurado 

em processo administrativo, o benefício deve ser restabelecido, uma vez 

que não há amparo algum para o seu cancelamento. Cabe ressaltar, ainda, 

que o indeferimento pelo INSS da solicitação do benefício, quando o (a) 

cidadão (ã) preencher todos os requisitos para sua concessão, e 

comprovado a situação de incapacidade laborativa do (a) Requerente, a 

Autarquia incorre em ato ilícito. Se não bastasse isso, vemos que os 

fundamentos da Previdência Social se perfazem dentre outros na 

intervenção do Estado e na dignidade da pessoa humana, caracterizada 

por garantir que trate igualmente todos os trabalhadores, permitindo o 

acesso universal aos benefícios previdenciários. Desse modo, verifica-se 

que a cessação do benefício e consequente obrigação à volta ao trabalho, 

quando constatada a incapacidade do (a) trabalhador (a), submetendo-o 

(a) ao labor sem condições de ali estar, vem por ferir o princípio da 

dignidade da pessoa humana, razão pela qual a intervenção do Estado se 

faz necessária para garantir a dignidade de todos. Assim sendo, a Lei nº 

8.213/1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência 

Social e dá outras providências, é incisiva ao expor em seu artigo 1º a 

finalidade da Previdência Social, estando expressa nos seguintes termos: 

“Art. 1º – A Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim 

assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, 

por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, 

tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de 

quem dependiam economicamente” – Grifo nosso. Com efeito, todo o 

segurado que incorre em qualquer dessas situações está amparado pela 

Previdência Social. Resta, portanto, verificar se o caso concreto se 

amolda às exigências da legislação de regência, notadamente quanto ao 

requisito subjetivo, este consistente na comprovação da condição 

incapacitante do (a) propenso (a) beneficiário (a). Ora, para concessão 

do benefício previdenciário a lei exige o cumprimento dos requisitos 

exigidos o art. 86, da lei 8.213/91, qual seja, a redução da capacidade 

para o trabalho, senão vejamos: Art. 86. O auxílio-acidente será 

concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação 

das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem 

sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que 

habitualmente exercia. Nesse contexto, analisando detidamente o conjunto 

probatório dos autos, em especial a perícia médica realizada pelo perito 

designado por este juízo (ID nº. 19793879), verifica-se que foi amplamente 

demonstrado que a parte Autora possui condições clínicas para o retorno 

ao trabalho, não havendo comprometimento funcional, o que comprova a 

existência de capacidade para exercer as suas atividades laborais. Ora, 

conforme elucidado acima, não resta dúvida que o demandante não 

preenche os requisitos exigidos pela Lei de regência, razão pela qual não 

é devido o restabelecimento do seu benefício previdenciário. Nesse 

sentido segue o entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL E 

RECUSO ADESIVO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PEDIDO DE CONVERSÃO 

DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ- AUSÊNCIA 

DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ENSEJADORES - ARTIGO 42, DA 

LEI 8.2013/91 - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL 

E TEMPORARIA - POSSBILIDADE DE REABILITAÇÃO - APELO DO INSS 

PROVIDO E APELO ADESIVO PREJUDICADO. 1. O artigo 42 da Lei nº 

8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao 

segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for 

considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o 

exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga, 

enquanto permanecer nesta condição. 2. A incapacidade para o trabalho 

não se prende somente ao que a patologia infortunística traz em relação à 

perda físico-psíquica do trabalhador, mas também ao aspecto de sua 

rejeição no mercado de trabalho cada vez mais competitivo e 

discriminatório. 3.”O Superior Tribunal de Justiça diz que somente será 

concedida a aposentadoria por invalidez "quando verificada a 

incapacidade do segurado e a impossibilidade de sua reabilitação para o 

exercício de outra atividade laboral que lhe garanta o sustento." (REsp 

1586494/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, segunda turma, julgado em 

19/04/2016, DJe 27/05/2016).4. "[...] Não demonstrada a incapacidade 

permanente para o trabalho, não faz jus o requerente a qualquer dos 

benefícios previdenciários pleiteados.(Ap 105341/2015, DES. Márcio Vidal, 

Primeira Câmara de direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2016, 

Publicado no DJE 13/06/2016)5.Recurso do INSS provido.6. Recurso 

Adesivo prejudicado”. (Ap 82362/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 16/05/2018). Portanto, ante a 

não constatação da incapacidade laborativa da parte Requerente, 

impõe-se a improcedência dos pedidos. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

consoante toda a fundamentação exposta, JULGO IMPROCEDENTES OS 

PEDIDOS pleiteados e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 

CPC/2015. Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por 

cento) do valor da causa, nos temos do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do 

CPC/2015, ficando-os suspensos por força do art. 12 da Lei 1.060/50. 

Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado 

da decisão e arquive-se com as devidas baixas de estilo. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 17 de abril de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
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1011064-25.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: BHG MATO GROSSO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA. 

e outros (3) Vistos etc. 1. Diante do comparecimento espontâneo dos 

executados Renato de Paiva Pereira Filho e Elenice Machado Pereira 

suprida está a falta de citação, razão pela qual declaro-o citado haja vista 

o contido no § 1°, do art. 239 do NCPC, que assim dispõe: “Art. 239. Para a 

validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, 

ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de 

improcedência liminar do pedido.. § 1º O comparecimento espontâneo do 

réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir 

desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à 

execução”. 2. Tendo em vista a apresentação da exceção de 

pré-executividade de id nº 9819236, manifeste-se a exequente, no prazo 

de 10 (dez). 3. Manifeste-se, ainda, a parte exequente quanto ao pleito de 

id nº 9837580, em igual prazo. 4. Em detida análise aos autos, verifico que 

o petitório de id nº 10239755 trata-se de Embargos à Execução Fiscal, que 

é ação autônoma, o qual deverá ser distribuído pelo causídico no sistema 

PJE, devendo-se o Sr. Gestor Judiciário desentranhar a mencionada 

petição de id nº 10239755. 5. Intime-se o subscritor do citado petitório 

quanto ao item “4” do presente despacho. 6. Intime-se e cumpra-se. 

Cuiabá, 22 de novembro de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0022314-92.2004.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/09/2004 00:00:00 DATA DA DIGITALIZAÇÃO: 

16/12/2019 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ EXECUTADO: JULIA 

CARNEIRO LEITE CPF Nº não informado - CONTRIBUINTE 655. CDA's Nºs 

73705 - 20/12/2000; 73706 - venc. 20/12/2000; 1731 - 21/11/2001; 61242 - 

venc. 31/12/2002; e 136156 - venc. 20/01/2003. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.2.35.014.0468.001. VALOR DA CAUSA: R$ 792,89 SENTENÇA 196 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL 

distribuída inicialmente em 20/09/2004 em suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ em desfavor de JULIA CARNEIRO LEITE – CPF NÃO INFORMADO, 

tendo como objeto o recebimento dos créditos inscritos nas CDA’s Nºs 

73705 - venc. 20/12/2000; 73706 - venc. 20/12/2000; 1731 – venc. 

21/11/2001; 61242 - venc. 31/12/2002 e 136156 - venc. 20/01/2003, 

referentes ao não pagamento IPTU’s do imóvel de Inscrição Municipal nºs 

01.2.35.014.0468.001, e o valor atribuído à causa foi R$ 792,89- (ID 

27456494, p. 1-2). A petição inicial veio instruída com as CDA’s acima 

mencionadas (ID’s 27456494, p. 3-5; 27456172, p. 1-2). Em 27/10/2004 foi 

determinada a citação da Parte Executada, interrompendo-se o prazo 

prescricional do Art. 174 do CTN (ID 27456494, p. 1), tendo sido expedida 

a Carta de Citação em 14/02/2005 (ID 27456173, p. 1). Em 24/11/2005 o 

Município Exequente requereu a Citação da Parte Executada via Edital (ID 

27456174 - p.1), anexando Sistema Integrado de Administração Tributária 

(ID 27456174, p. 2). Em 13/02/2006 foi expedido o Edital de Citação, o qual 

foi publicado no DJe nº 2007/10 em 16/03/2007, e seu prazo decorreu 

SEM manifestação em 18/04/2007 (ID 27456176 e 27456177 - p. 1-4). Em 

24/05/2007 o Município Exequente requereu a Penhora do Imóvel objeto 

desta execução(ID 27456178 - p. 1.2), tendo sido deferido em 

27/06/2007,pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública(ID 

27456179). Em 28/10/2010 foi certificado pelo Oficial de Justiça ter 

procedido a Averbação do Imóvel no Cartório do 5º Oficio da Capital, tendo 

sido informado pela Tabeliã do Cartório, não ter sido possível o registro de 

Penhora, uma vez que, a Quadra 10 possui apenas 09 lotes, numerados 

de 01 à 09. Diante disso, o imóvel a ser penhorado não foi encontrado (ID 

27456181 - p.1-2-3). Consta do Sistema Apolo, que em 21/10/2013, a 

Secretaria do Juízo da Vara Esp. Fazenda Pública procedeu o 

ARQUIVAMENTO nos termos do Provimento nº 013/2013-CGJ, ex vi: 

“Certifico, para os devidos fins que se tratam os presente autos de 

Execução Fiscal, cujo valor da Causa é inferior a 15 UPF-MT, o que 

atualmente perfaz a quantia de R$ 1.528,20 (um mil quinhentos e vinte e 

oito reais e vinte centavos). Diante do constatado nos termos do 

Provimento 13/2013 – CGJ, encaminho os autos ao arquivo provisório, até 

novas determinações.”, sic. Em 21/08/2018 consta do Sistema Apolo a 

seguinte certidão: "PROCESSO REALOCADO - Tendo em vista a 

publicação da Resolução 3/2014 que implantou a vara especializada de 

execução fiscal e determinação correicional, faço a realocação dos autos 

da Vara Especializada de Execução Fiscal para a Vara Especializada de 

Executivo Fiscal", sic. Em 08/11/2018 o Juiz Auxiliar da Vara Especializada 

de Execução em sede de REGIME DE EXCEÇÃO 2018 - Juiz Auxiliar CGJ 

Dr.Aristeu Dias Batista Vilella- Provimento 12/2018-CM, proferiu despacho 

para intimar o Município Exequente para se manifestar nos autos (ID 

27456183). Em 01/07/2019 o Juiz Auxiliar CGJ da Vara Especializada de 

Execução em REGIME DE EXCEÇÃO 2019 - Juiz Auxiliar Jose Arimatéia 

Neves Costa - Provimento 42/2019-CM, proferiu despacho para intimar o 

Município Exequente para se manifestar nos autos (ID 2746184). Em 

16/12/2019 a Secretaria (CGJ) deste Juízo certificou o seguinte: “Certifico 

que o Processo nº 0022314-92.2004.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO 

FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das 

Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.” sic (ID 27456495). A 

competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução 

Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME 

DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 

26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, 

vieram à conclusão nesta data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Inicialmente, em que pese ter sido expedido Edital de Citação em 

13/02/2006, evidencia-se que todos os atos processuais realizados a 

partir da frustação da citação por carta, são NULOS, pois à época a 

jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça já era pacífica no sentido 

de que para ser deferida a citação por edital há necessidade de 

exaurimento de todos os meios na tentativa de localizar o devedor, não 

bastando o simples retorno do AR sem cumprimento. Vejamos o 

entendimento jurisprudencial nesse sentido, in verbis: “PROCESSUAL 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. 

POSSIBILIDADE APÓS O EXAURIMENTO DE TODOS OS MEIOS À 

LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. Na execução fiscal a citação do devedor 

por edital só é possível após o esgotamento de todos os meios possíveis à 

sua localização. Constatado pelo Tribunal de origem que não foram 

envidados esforços e promovidas as diligências necessárias para 

localização do devedor, impossível a citação por edital. Recurso especial 

não conhecido. (REsp n. 357.550-RS, Rel. Min. Peçanha Martins, DJ de 

6.3.2006). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO 

POR EDITAL. POSSIBILIDADE APÓS O EXAURIMENTO DE TODOS OS 

MEIOS À LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. 1. Na execução fiscal a citação 

do devedor por edital só é possível após o esgotamento de todos os meios 

possíveis à sua localização. 2. A citação por oficial de justiça deve 

preceder a citação por edital, a teor do que dispõe o art. 224 do CPC, de 

aplicação subsidiária à Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/1980, art. 1º). 

3. Precedentes jurisprudenciais desta Corte: (REsp n. 510.791-GO, desta 

relatoria, DJ de 20.10.2003; REsp n. 451.030-SP, Relator Ministro José 

Delgado, DJ de 11.11.2002; EDREsp n. 417.888-SP, Relator Ministro Paulo 

Medina, DJ de 16.9.2002 e REsp n. 247.368-RS, Relator Ministro José 

Delgado, DJ de 29.5.2000). 4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no 

REsp n. 597.981-PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 28.6.2004). (negritei). No 

mesmo sentido, em 25/11/2009 foi publicada a SÚMULA 414 STJ, verbis: 

“SÚMULA 414 STJ: A citação por edital na execução fiscal é cabível 

quando frustradas as demais modalidades.” Por seu turno, os Arts. 247 e 

248 do CPC/1973 são claros quando estabelecem: “Art. 247. As citações 

e as intimações serão nulas, quando feitas sem observância das 

prescrições legais. Art. 248. Anulado o ato, reputam-se de nenhum efeito 

todos os subsequentes, que dele dependam; todavia, a nulidade de uma 

parte do ato não prejudicará as outras, que dela sejam independentes.” 

Sobre nulidade da citação efetuada sem as prescrições legais, nosso E. 

Tribunal de Justiça já decidiu, verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - 

EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO OU INTERCORRENTE 

- OCORRÊNCIA -RECONHECIMENTO EX OFFICIO - LEI Nº 11.280/06 - 

POSSIBILIDADE - PROVIMENTO Nº 18/2007-CJG - INAPLICABILIDADE - 
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RECURSO IMPROVIDO. As alterações introduzidas no CPC pela Lei nº 

11.280/06 determinam que o juiz pronuncie, de ofício, a prescrição (§5º do 

art. 219). Concretiza-se a prescrição se decorrido mais de cinco anos da 

constituição do crédito e a propositura da ação (art. 174, CTN). Não há 

como falar em inércia do Poder Judiciário, porque a prática de atos 

necessários para o ajuizamento e regular andamento do processo cabe 

ao autor da ação. Não se aplica o provimento nº 18/2007-CGJ, em créditos 

tributários prescritos.” (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, DR. GILPERES FERNANDES DA SILVA, Ap 7454/2008, Julgado 

em 31/03/2008, Publicado no DJE 24/04/2008). (negritei). “APELAÇÃO 

CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE DA PRETENSÃO - POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO 

EX OFFICIO - LEI Nº 11.280/06 - RECURSO DESPROVIDO. As alterações 

introduzidas no Código de Processo Civil pela Lei nº 11.280/06 determinam 

que o juiz pronuncie de ofício a prescrição (§ 5º do art. 219). 

Concretiza-se a prescrição se decorridos mais de cinco anos da 

constituição do crédito e a propositura da ação, bem como se 

transcorridos mais de cinco anos sem que tenha havido a citação válida 

do executado (art. 174, CTN). Não há falar em inércia do Poder Judiciário, 

porque a prática de atos necessários para ajuizamento e regular 

andamento do processo cabe ao autor do feito.” (TJMT, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. A. BITAR FILHO, Ap 90837/2008, 

Julgado em 17/12/2008, Publicado no DJE 03/03/2009). (negritei). 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO - MATÉRIA QUE NÃO EXIGE 

DILAÇÃO PROBATÓRIA - REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO DA 

EMPRESA EXECUTADA - CITAÇÃO POR EDITAL - AUSÊNCIA DO NOME DA 

PARTE - NULIDADE DA CITAÇÃO EM RELAÇÃO A ELA - PRESCRIÇÃO 

NÃO INTERROMPIDA - RECURSO DESPROVIDO. A discussão de matéria 

que não depende de dilação probatória pode ser efetuada na via estreita 

da exceção de pré-executividade. Se o nome da sócia da empresa 

executada, a quem foi redirecionada a execução, não constou da citação 

por edital, a citação é nula em relação a ela. A citação nula não interrompe 

a prescrição.Em se tratando de redirecionamento de execução fiscal 

contra sócio da empresa executada, a prescrição aperfeiçoa-se no prazo 

de cinco anos, computados entre a citação da pessoa jurídica e a do 

sócio.” (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. JURACY 

PERSIANI, Julgado em 17/12/2008, AI 100125/2008, Publicado no DJE 

13/01/2009). (negritei). Após análise dos autos, chega-se à conclusão 

que no caso concreto está presente QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que 

se consubstancia na ocorrência do instituto da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE, a qual se deu com o transcurso do lapso quinquenal, 

sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito em receber o crédito 

executado. Ressalta-se que à época em que foi deferida a citação da 

Parte Executada em 27/10/2004, vigia o Art. 219 do CPC/1973, que 

expressamente estabelecia que somente a citação válida interromperia a 

prescrição e no seu § 1º previa que a interrupção da prescrição retroagia 

à data da propositura da ação. No presente caso, levando-se em conta a 

redação dada ao inc. I do Art. 174 do C.T.N. anterior à Lei Complementar 

nº 118/2005, de 09/02/2005, em vigor a partir de 04/06/2005 (Art. 4º - 120 

dias após publicação), que após a distribuição processual ocorrida em 

20/09/2004, até a presente data, já decorreram mais de QUINZE ANOS, 

sem que a Fazenda Pública Municipal obtivesse êxito na cobrança. A par 

do assunto, entendo que não pode a Parte Executada estar eternamente 

exposta à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente. Dessa forma, tendo implementado 

no caso concreto o lapso temporal superior a QUINZE ANOS entre a data 

da distribuição (20/09/2004) até a presente data (15/04/2020), a fim de 

não permitir à Fazenda Pública manter indefinidamente a relação 

processual inócua, o reconhecimento, de ofício, por este Juízo da 

prescrição intercorrente dos autos, é medida de rigor, com a consequente 

extinção desta execução fiscal com resolução do seu mérito. Nesse 

sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL 

CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. DESPACHO CITATORIO. LEI 

6.830/1980, ART. 8., PAR. 2. CPC, ART. 219, PAR. 4. CTN, ART. 174. I - NO 

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL, O DESPACHO ORDENANDO A 

CITAÇÃO DO EXECUTADO, POR SI, NÃO PRODUZ O EFEITO DE 

INTERROMPER A PRESCRIÇÃO (LEI 6.830/1980, ART. 8., PAR. 2., C/C OS 

ARTS. 219, PAR. 4., CPC, E 174, CTN). PERSISTENCIA DO PRAZO 

QUINQUENAL. 2. JURISPRUDENCIA UNIFORMIZADA ESTADEADA EM 

EMBARGOS DE DIVERGENCIA (PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ). 3. RECURSO 

IMPROVIDO.” (STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, 

REsp 81.832/RS, julgado em 21/10/1996, DJ 25/11/1996, p. 46150). 

(negritei). “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. 

EMBARGOS DO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO 

PESSOAL DO DEVEDOR. 1. - O art. 8º, § 2º, da Lei n. 6.830/80, nos 

termos em que foi admitido em nosso ordenamento jurídico, não tem 

prevalência. A sua aplicação há de sofrer os limites impostos pelo art. 174 

do Código Tributário Nacional. 2. - Repugnam os princípios informadores 

do nosso sistema tributário a prescrição indefinida. Há de, após o decurso 

de determinado tempo sem promoção da parte interessada, se estabilizar 

o conflito pela via da prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes. 

3. - Os casos de interrupção do prazo prescricional estão previstos no 

art. 174 do CTN, o qual tem natureza de lei complementar e, por isso, se 

sobrepõe à Lei de Execuções Fiscais (6.830/80), que é lei ordinária. 4. - 

Não efetivada a regular citação do contribuinte antes de transcorridos 

cinco anos da data da constituição definitiva do crédito tributário, a 

prescrição há de ser decretada. 5. - Embargos de divergência acolhidos.” 

(STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, EREsp 85.144/RJ, 

julgado em 14/02/2001, DJ 02/04/2001, p. 250) (negritei). “PROCESSO 

CIVIL E TRIBUTÁRIO- PRESCRIÇÃO – COBRANÇA DE IPTU. 1. A obrigação 

tributária nasce com o fato gerador, mas o crédito respectivo só se 

aperfeiçoa com o lançamento, fazendo nascer, a partir daí, um crédito que 

pode ser cobrado no curso dos próximos cinco anos. 2. A inscrição do 

crédito na dívida ativa é mera providência burocrática, sem força para 

arcar algum termo prescricional. 3. Somente a citação é capaz de 

interromper o prazo prescricional, não podendo ser considerado para 

tanto o disposto no CPC. 4 Recurso especial provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, REsp 605.037/MG, julgado em 

01/04/2004, DJ 07/06/2004, p. 212). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE CINCO 

ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. 

Trata-se de Execução Fiscal em que o Tribunal local consignou que "as 

diligências realizadas restaram infrutíferas" e que "não pode o executado 

ser eternamente exposto à Execução, tampouco o Judiciário onerado pela 

inércia do exeqüente" (fl. 100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto 

probatório dos autos, o Tribunal de origem asseverou em seu acórdão que 

o exequente não diligenciou utilmente no processo por período superior a 

5 anos, caracterizando sua inércia, sendo imperiosa a decretação da 

prescrição intercorrente pela inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no 

REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; 

AgRg no REsp 1.364.440/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira 

Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não 

provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt 

no REsp 1602277/PR, julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). (negritei). 

Por outro lado, inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação 

da Fazenda Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 

6.830/1980, tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º 

do Art. 40 da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será 

DISPENSADA, ex vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. (...) § 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista 

no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo 

valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009).” Ademais, não se pode 

olvidar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a 

literalidade deste dispositivo para manter a decisão que decreta a 

prescrição intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a 

intimação da sentença para eventual interposição de Recurso de 

Apelação supre a manifestação da Fazenda. A propósito, colha-se: 

“TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 
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Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação 

do E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – 

Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571, em 12/09/2018, verbis: “RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0022314-92.2004.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor JULIA CARNEIRO 

LEITE – CPF Nº NÃO INFORMADO, face à PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

da ação executiva dos créditos inscritos nas CDA's Nº73705 - 

20/12/2000; 73706 - venc. 20/12/2000; 1731 - 21/11/2001; 61242 - venc. 

31/12/2002 e 136156 - venc. 20/01/2003, cuja INSCRIÇÃO COMO DÍVIDA 

ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÁ SER CANCELADA e/ou 

EXCLUÍDA imediatamente da relação de Créditos do Município de Cuiabá, 

nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, 

junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade 

e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser 

excluída, por causa da incidência da prescrição intercorrente desta Ação 

de Execução Fiscal. ISENTO de custas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME 

(PJe) o Município Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que oficia 

perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 

1º do CPC. DEIXO de determinar a intimação da Parte Executada por AR, 

visto que não foi possível localizá-la no endereço fornecido pelo Município 

Exequente. DEIXO de determinar a REMESSA dos autos para reexame 

desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não 

se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, conforme expressa 

determinação do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, vez que o valor da 

causa (R$ 792,89 -) está abaixo de QUINHENTOS salários mínimos, hoje 

R$ 1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. Após o prazo recursal, CERTIFIQUE 

o trânsito em julgado (ATO ORDINATÓRIO) e DÊEM-SE BAIXAS na 

Distribuição e Sistema PJE do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá 

(ATO ORDINATÓRIO). A seguir, ARQUIVEM definitivamente estes autos 

(ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC 

(ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA sucessivamente. Data registrada no 

Sistema PJE TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito mf - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato 

pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável à citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida 

em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de 

secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação 

será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 
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cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0018044-25.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AQUINO BRASIL PADILHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0018044-25.2004.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/08/2004 00:00:00 DATA DA DIGITALIZAÇÃO: 

21/01/2020 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ EXECUTADO: AQUINO 

BRASIL PADILHA CPF Nº 034.599.691-72 - CONTRIBUINTE 17085. CDA's 

Nºs 2000/83067; 2000/83068; 2001/10324; 2001/10325; 2002/71903; 

2002/71904; 2003/149307 e 2003/149308. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.4.25.037.0792.001. VALOR DA CAUSA: R$ 985,39- SENTENÇA 196 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL 

distribuída inicialmente em 11/08/2004 em suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ em desfavor de AQUINO BRASIL PADILHA – CPF 034.599.691-72 

, tendo como objeto o recebimento do crédito inscrito nas CDA’s 

2000/83067; 2000/83068; 2001/10324; 2001/10325; 2002/71903; 

2002/71904; 2003/149307 e 2003/149308, referentes ao não pagamento 

IPTU’s do imóvel de Inscrição Municipal nº 01.4.25.037.0792.001, e o valor 

atribuído à causa foi R$ 985,39- (ID 28175971, p. 1-2). A petição inicial 

veio instruída com a CDA acima mencionada (ID’s28175971- p. 3-5; 

28177257 e 28177258 –p.1). Em 23/08/2004 foi determinada a citação da 

Parte Executada (ID28175971, p. 1), tendo sido expedida a Carte de 

Citação em 02/04/2007, a qual retornou aos autos COM assinatura de 

recebimento do Sr. Aderbal Paulo Padilha em 22/05/2007, AR 

RL653226245BR (ID 28177262 – p. 3). Em 22/10/2009 o Município 

Exequente requereu a expedição a expedição de oficio à Sec. da Receita 

Federal, a fim de obter informações quanto ao numero do CPF do 

Executado, de modo a dar prosseguimento à execução em curso (ID 
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28177265), tendo sido deferido pelo Juízo da Terceira Vara Especializada 

da Fazenda Pública, devendo a consulta ser feita pelo sistema INFOJUD 

(ID 28177266). Em 10/05/2012 o Município Exequente requereu expedição 

de ofício ao Banco Central, via sistema BACEN JUD, a fim de constatar a 

existências de contas correntes ou aplicações financeira em nome do 

Executado, e, por conseguinte a Penhora On Line da quantia atualizada de 

R$3.126,31(ID 28177269), tendo sido DEFERIDO o pedido pelo Juízo da 

Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública em 19/12/2013 (ID 

28177272), sendo anexado aos autos os respectivos Recibo de 

Protocolamento de Bloqueio de Valores de 15/01/2014 e o Detalhamento 

de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores de 17/01/2014, onde se lê que 

foi bloqueado penas o valor de R$15,98- da conta corrente do Executado 

junto ao Banco Santander (ID 28177273). Em 14/07/2014 o Município 

Exequente peticionou nos autos, requerendo pesquisa eletrônica junto ao 

RENAJUD, para posterior bloqueio de veículos registrados em nome da 

Parte Executada (ID 28177274). Em 04/02/2015 consta do Sistema Apolo a 

seguinte certidão: "Redistribuído em 04/02/2015 às 10:28 Horas da 

Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública para Vara Especializada 

de Execução Fiscal ...", sic. Em 21/01/2020 a Secretaria (CGJ) deste Juízo 

cer t i f icou o seguinte:  “Cert i f ico que o Processo n º 

0018044-25.2004.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - 

originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas 

n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ. ” Sic (ID 28175972). A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Após análise 

dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está presente 

QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do 

instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o 

transcurso do lapso quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse 

êxito em receber o crédito executado. Ressalta-se que à época em que foi 

deferida a citação da Parte Executada em 23/08/2004, vigia o Art. 219 do 

CPC/1973, que expressamente estabelecia que somente a citação válida 

interromperia a prescrição e no seu § 1º previa que a interrupção da 

prescrição retroagia à data da propositura da ação. No presente caso, 

levando-se em conta a redação dada ao inc. I do Art. 174 do C.T.N. 

anterior à Lei Complementar nº 118/2005, de 09/02/2005, em vigor a partir 

de 04/06/2005 (Art. 4º - 120 dias após publicação), que após a 

distribuição processual ocorrida em 11/08/2004, houve a Citação da Parte 

Executada em 22/05/2007, e, até a presente data já decorreram mais de 

DOZE ANOS, sem que a Fazenda Pública Municipal obtivesse êxito na 

cobrança. A par do assunto, entendo que não pode a Parte Executada 

estar eternamente exposta à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário 

onerado pela inércia da Fazenda Pública Exequente. Dessa forma, tendo 

implementado no caso concreto o lapso temporal de quase DEZ ANOS 

entre a data da distribuição desta ação em 23/08/2004, até data do último 

protocolo do Município Exequente (14/07/2014), a fim de não permitir à 

Fazenda Pública manter indefinidamente a relação processual inócua, o 

reconhecimento, de ofício, por este Juízo da prescrição intercorrente dos 

autos, é medida de rigor, com a consequente extinção desta execução 

fiscal com resolução do seu mérito. Nesse sentido, posiciona o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. 

PRESCRIÇÃO. DESPACHO CITATORIO. LEI 6.830/1980, ART. 8., PAR. 2. 

CPC, ART. 219, PAR. 4. CTN, ART. 174. I - NO PROCESSO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, O DESPACHO ORDENANDO A CITAÇÃO DO EXECUTADO, POR 

SI, NÃO PRODUZ O EFEITO DE INTERROMPER A PRESCRIÇÃO (LEI 

6.830/1980, ART. 8., PAR. 2., C/C OS ARTS. 219, PAR. 4., CPC, E 174, 

CTN). PERSISTENCIA DO PRAZO QUINQUENAL. 2. JURISPRUDENCIA 

UNIFORMIZADA ESTADEADA EM EMBARGOS DE DIVERGENCIA 

(PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ). 3. RECURSO IMPROVIDO.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, REsp 81.832/RS, julgado em 

21/10/1996, DJ 25/11/1996, p. 46150). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL E 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. 

PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. 1. - O 

art. 8º, § 2º, da Lei n. 6.830/80, nos termos em que foi admitido em nosso 

ordenamento jurídico, não tem prevalência. A sua aplicação há de sofrer 

os limites impostos pelo art. 174 do Código Tributário Nacional. 2. - 

Repugnam os princípios informadores do nosso sistema tributário a 

prescrição indefinida. Há de, após o decurso de determinado tempo sem 

promoção da parte interessada, se estabilizar o conflito pela via da 

prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes. 3. - Os casos de 

interrupção do prazo prescricional estão previstos no art. 174 do CTN, o 

qual tem natureza de lei complementar e, por isso, se sobrepõe à Lei de 

Execuções Fiscais (6.830/80), que é lei ordinária. 4. - Não efetivada a 

regular citação do contribuinte antes de transcorridos cinco anos da data 

da constituição definitiva do crédito tributário, a prescrição há de ser 

decretada. 5. - Embargos de divergência acolhidos.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, EREsp 85.144/RJ, julgado em 

14/02/2001, DJ 02/04/2001, p. 250) (negritei). “PROCESSO CIVIL E 

TRIBUTÁRIO- PRESCRIÇÃO – COBRANÇA DE IPTU. 1. A obrigação 

tributária nasce com o fato gerador, mas o crédito respectivo só se 

aperfeiçoa com o lançamento, fazendo nascer, a partir daí, um crédito que 

pode ser cobrado no curso dos próximos cinco anos. 2. A inscrição do 

crédito na dívida ativa é mera providência burocrática, sem força para 

arcar algum termo prescricional. 3. Somente a citação é capaz de 

interromper o prazo prescricional, não podendo ser considerado para 

tanto o disposto no CPC. 4 Recurso especial provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, REsp 605.037/MG, julgado em 

01/04/2004, DJ 07/06/2004, p. 212). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE CINCO 

ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. 

Trata-se de Execução Fiscal em que o Tribunal local consignou que "as 

diligências realizadas restaram infrutíferas" e que "não pode o executado 

ser eternamente exposto à Execução, tampouco o Judiciário onerado pela 

inércia do exeqüente" (fl. 100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto 

probatório dos autos, o Tribunal de origem asseverou em seu acórdão que 

o exequente não diligenciou utilmente no processo por período superior a 

5 anos, caracterizando sua inércia, sendo imperiosa a decretação da 

prescrição intercorrente pela inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no 

REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; 

AgRg no REsp 1.364.440/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira 

Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não 

provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt 

no REsp 1602277/PR, julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). (negritei). 

Por outro lado, inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA 

MANIFESTAÇÃO da Fazenda Pública, consoante disposição contida no 

Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, tratando de Execução Fiscal de Pequeno 

Valor, segundo § 5º do Art. 40 da LEF, a manifestação prévia da Fazenda 

Pública será DISPENSADA, ex vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. (...) § 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública 

prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças 

judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de 

Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009).” Ademais, não 

se pode olvidar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem 

flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a decisão que 

decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública, 

posto que a intimação da sentença para eventual interposição de Recurso 

de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A propósito, colha-se: 

“TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 
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02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação 

do E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – 

Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571, em 12/09/2018, verbis: “RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0018044-25.2004.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de AQUINO BRASIL 

PADILHA – CPF 034.599.691-72, face à PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da 

ação executiva dos créditos inscrito nas CDA’s Nºs 2000/83067; 

2000/83068; 2001/10324; 2001/10325; 2002/71903; 2002/71904; 

2003/149307 e 2003/149308, cujas INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA ATIVA DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS 

imediatamente da relação de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao 

CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade 

e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUAS EXIGIBILIDADES devem ser 

excluídas, por causa da incidência da prescrição intercorrente desta Ação 

de Execução Fiscal. ISENTO de custas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME 

(PJe) o Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), através do Sr. 

Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, 

§ 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. INTIME a Parte Executada (ATO 

ORDINATÓRIO), por Carta Registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC, conforme Arts. 

241, 271, e 274, todos do CPC. DEIXO de determinar a REMESSA dos 

autos para reexame desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste 

Estado, em razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, 

conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, 

vez que o valor da causa (R$985,39-) está abaixo de QUINHENTOS 

salários mínimos, hoje R$1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. Após o prazo 

recursal, CERTIFIQUE o trânsito em julgado (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJE do Fórum José Vidal da 

Comarca de Cuiabá (ATO ORDINATÓRIO). A seguir, ARQUIVEM 

definitivamente estes autos (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE (DJe), para 

fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA 

sucessivamente. Data registrada no Sistema PJE TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito MF - CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável à 

citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu 

antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação será feita: ... 

§ 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, 

as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 
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esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3º A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0017368-77.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIR DA SILVA ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0017368-77.2004.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 06/08/2004 00:00:00 DATA DA DIGITALIZAÇÃO: 

21/01/2020. EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ EXECUTADO: ADAIR DA 

SILVA ROCHA CPF Nº 112.353.221-49 - CONTRIBUINTE 36413. CDA's Nºs 

90968; 17970 e 82036. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.5.34.011.0346.001. 

VALOR DA CAUSA: R$ 5.783,01- SENTENÇA 196 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída 

inicialmente em 06/08/2004 em suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

em desfavor de ADAIR DA SILVA ROCHA – CPF nº 112.353.221-49, tendo 

como objeto o recebimento dos créditos inscritos nas CDA’s Nºs 90968; 

17970 e 82036, referentes ao não pagamento IPTU’s do imóvel de 

Inscrição Municipal nº 01.5.34.011.0346.001, e o valor atribuído à causa 

foi R$ 5.783,01- (ID 28201303, p. 1-2). A petição inicial veio instruída com 

as CDA’s acima mencionadas (ID 8201303, p. 3-5). Em 12/08/2004 foi 

determinada a citação da Parte Executada (28201303, p. 1), tendo sido 

expedida a Carte de Citação em 02/04/2007, a qual retornou aos autos 

COM assinatura e recebimento da Carta de Citação em 15/05/2007, 

conforme AR nº RL653270235BR (ID 28202469 – p. 1). Em 24/09/2009 o 

Município Exequente requereu A Retificação do Polo Passivo fazendo 

constar corretamente o nome da Parte Executada, alterando de ADAIR DA 

SILVA RIBEIRO, para ADAIR DA SILVA ROCHA, a atualização dos valores 

dos créditos tributários, e, por conseguinte, a PENHORA via BACEN JUD 

do valor atualizado dos créditos tributários executado na presente ação 

(ID 28202477). Em 10/12/2009 o Juízo da Terceira Vara Esp. da Fazenda 

Pública proferiu decisão deferindo a retificação do pólo passivo da ação, 

indeferindo o pedido de requisição o pedido de Penhora via BACENJUD, e, 
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devido retificação do Polo Passivo, determinou nova citação por carta AR 

(28202478). Em 08/10/2010 foi expedida a citação da Parte 

Executada(28202480), a qual retornou aos autos COM assinatura e 

recebimento da Carta de Citação em 30/11/2010 confomre AR nº 

JJ001266279BR (ID 28202481). Em 20/01/2015 consta do Sistema Apolo a 

seguinte certidão: "Redistribuído em 20/01/2015 às 15:57 Horas da 

Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública para Vara Especializada 

de Execução Fiscal ...", sic. Em 21/01/2020 a Secretaria deste Juízo 

cer t i f icou o seguinte:  “Cert i f ico que o Processo n º 

0017368-77.2004.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - 

originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas 

n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ. ” Sic (ID 27990704). A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Após análise 

dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está presente 

QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do 

instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o 

transcurso do lapso quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse 

êxito em receber o crédito executado. Ressalta-se que à época em que foi 

deferida a citação da Parte Executada em 12/08/2004, vigia o Art. 219 do 

CPC/1973, que expressamente estabelecia que somente a citação válida 

interromperia a prescrição e no seu § 1º previa que a interrupção da 

prescrição retroagia à data da propositura da ação. No presente caso, 

levando-se em conta a redação dada ao inc. I do Art. 174 do C.T.N. 

anterior à Lei Complementar nº 118/2005, de 09/02/2005, em vigor a partir 

de 04/06/2005 (Art. 4º - 120 dias após publicação), que após a 

distribuição processual ocorrida em 06/08/2004, houve a Citação da Parte 

Executada em 15/05/2007, até a presente data já decorreram mais de 

DOZE ANOS, sem que a Fazenda Pública Municipal obtivesse êxito na 

cobrança. A par do assunto, entendo que não pode a Parte Executada 

estar eternamente exposta à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário 

onerado pela inércia da Fazenda Pública Exequente. Dessa forma, tendo 

implementado no caso concreto o lapso temporal superior aos NOVE 

ANOS entre a data do último protocolo do Município Exequente 

(24/09/2009), até a presente data (15/04/2020) a fim de não permitir à 

Fazenda Pública manter indefinidamente a relação processual inócua, o 

reconhecimento, de ofício, por este Juízo da prescrição intercorrente dos 

autos, é medida de rigor, com a consequente extinção desta execução 

fiscal com resolução do seu mérito. Nesse sentido, posiciona o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. 

PRESCRIÇÃO. DESPACHO CITATORIO. LEI 6.830/1980, ART. 8., PAR. 2. 

CPC, ART. 219, PAR. 4. CTN, ART. 174. I - NO PROCESSO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, O DESPACHO ORDENANDO A CITAÇÃO DO EXECUTADO, POR 

SI, NÃO PRODUZ O EFEITO DE INTERROMPER A PRESCRIÇÃO (LEI 

6.830/1980, ART. 8., PAR. 2., C/C OS ARTS. 219, PAR. 4., CPC, E 174, 

CTN). PERSISTENCIA DO PRAZO QUINQUENAL. 2. JURISPRUDENCIA 

UNIFORMIZADA ESTADEADA EM EMBARGOS DE DIVERGENCIA 

(PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ). 3. RECURSO IMPROVIDO.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, REsp 81.832/RS, julgado em 

21/10/1996, DJ 25/11/1996, p. 46150). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL E 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. 

PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. 1. - O 

art. 8º, § 2º, da Lei n. 6.830/80, nos termos em que foi admitido em nosso 

ordenamento jurídico, não tem prevalência. A sua aplicação há de sofrer 

os limites impostos pelo art. 174 do Código Tributário Nacional. 2. - 

Repugnam os princípios informadores do nosso sistema tributário a 

prescrição indefinida. Há de, após o decurso de determinado tempo sem 

promoção da parte interessada, se estabilizar o conflito pela via da 

prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes. 3. - Os casos de 

interrupção do prazo prescricional estão previstos no art. 174 do CTN, o 

qual tem natureza de lei complementar e, por isso, se sobrepõe à Lei de 

Execuções Fiscais (6.830/80), que é lei ordinária. 4. - Não efetivada a 

regular citação do contribuinte antes de transcorridos cinco anos da data 

da constituição definitiva do crédito tributário, a prescrição há de ser 

decretada. 5. - Embargos de divergência acolhidos.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, EREsp 85.144/RJ, julgado em 

14/02/2001, DJ 02/04/2001, p. 250) (negritei). “PROCESSO CIVIL E 

TRIBUTÁRIO- PRESCRIÇÃO – COBRANÇA DE IPTU. 1. A obrigação 

tributária nasce com o fato gerador, mas o crédito respectivo só se 

aperfeiçoa com o lançamento, fazendo nascer, a partir daí, um crédito que 

pode ser cobrado no curso dos próximos cinco anos. 2. A inscrição do 

crédito na dívida ativa é mera providência burocrática, sem força para 

arcar algum termo prescricional. 3. Somente a citação é capaz de 

interromper o prazo prescricional, não podendo ser considerado para 

tanto o disposto no CPC. 4 Recurso especial provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, REsp 605.037/MG, julgado em 

01/04/2004, DJ 07/06/2004, p. 212). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE CINCO 

ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. 

Trata-se de Execução Fiscal em que o Tribunal local consignou que "as 

diligências realizadas restaram infrutíferas" e que "não pode o executado 

ser eternamente exposto à Execução, tampouco o Judiciário onerado pela 

inércia do exeqüente" (fl. 100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto 

probatório dos autos, o Tribunal de origem asseverou em seu acórdão que 

o exequente não diligenciou utilmente no processo por período superior a 

5 anos, caracterizando sua inércia, sendo imperiosa a decretação da 

prescrição intercorrente pela inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no 

REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; 

AgRg no REsp 1.364.440/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira 

Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não 

provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt 

no REsp 1602277/PR, julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). (negritei). 

Por outro lado, inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA 

MANIFESTAÇÃO da Fazenda Pública, consoante disposição contida no 

Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, tratando de Execução Fiscal de Pequeno 

Valor, segundo § 5º do Art. 40 da LEF, a manifestação prévia da Fazenda 

Pública será DISPENSADA, ex vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. (...) § 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública 

prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças 

judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de 

Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009).” Ademais, não 

se pode olvidar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem 

flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a decisão que 

decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública, 

posto que a intimação da sentença para eventual interposição de Recurso 

de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A propósito, colha-se: 

“TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação 

do E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – 

Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571, em 12/09/2018, verbis: “RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 
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respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0017368-77.2004.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de ADAIR DA SILVA 

ROCHA – CPF Nº 112.353.211-49, face à PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

da ação executiva do crédito inscrito nas CDA’s Nºs 90968; 17970 e 

82036, cujas INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

DEVERÃO SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação 

de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei nº 

4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao CADASTRO DO 

CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da 

Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do 

Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 C.P.), pois SUAS EXIGIBILIDADES devem ser excluídas, por causa da 

incidência da prescrição intercorrente desta Ação de Execução Fiscal. 

ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do 

Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe) o Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante 

este Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC. INTIME a Parte Executada (ATO ORDINATÓRIO) por Carta Registrada, 

em homenagem aos princípios fundamentais processuais previstos no Art. 

8º do CPC, conforme Arts. 241, 271, e 274, todos do CPC. DEIXO de 

determinar a REMESSA dos autos para reexame desta sentença ao E. 

Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o disposto no 

Art. 496 do CPC, conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do 

referido artigo do CPC, vez que o valor da causa (R$ 13.299,33-) está 

abaixo de quinhentos salários mínimos, hoje R$ 1.045,00-, ou seja, R$ 

522.500,00-. Após o prazo recursal, CERTIFIQUE o trânsito em julgado 

(ATO ORDINATÓRIO) e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJE do 

Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá (ATO ORDINATÓRIO). A seguir, 

ARQUIVEM definitivamente estes autos (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE 

(DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA 

sucessivamente. Data registrada no Sistema PJE TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mf - CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável à 

citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu 

antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação será feita: ... 

§ 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, 

as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3º A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 
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chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0039606-17.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO MOTA GUIMARAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0039606-17.2009.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/12/2009 17:14:12 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: RENATO MOTA GUIMARÃES CPF Nº 

460.044.321-72 - CONTRIBUINTE 166383 CDA Nº 2008/235129. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 49851 – ISSQN. VALOR DA CAUSA: R$ 

889,87- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 23/12/2009em 

suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de RENATO MOTA 

GUIMARÃES – CPF Nº 460.044.321-72, tendo como objeto o recebimento 

do crédito inscrito na CDA Nº 2008/235129, referente ao não pagamento 

de ISSQNque incidiu sobre a Inscrição Municipal nº 49851, e o valor 

atribuído à causa foi R$ 889,87- (ID 28136194). A petição inicial veio 

instruída com a CDA acima mencionada (ID 28136195, p. 1). Em 

12/02/2010 foi determinada a Citação por Carta AR da Parte Executada, 

interrompendo-se o prazo prescricional do Art. 174 do C.T.N., tendo sido 

expedida a Carta de Citação em 10/09/2010, a qual retornou aos autos 

SEM assinatura de recebimento com carimbo de “Não existe Nr. ”, 

conforme AR dos Correios RL758027947BR (ID 28136195, p. 2-4). Em 

17/05/2013 o Juízo da Segunda Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu 

decisão determinando o ARQUIVAMENTO dos autos nos termos do 

Provimento Nº 13/2013-CGJ (ID 28136195, p. 7). Em 21/08/2018 consta do 

Sistema Apolo a seguinte certidão: “PROCESSO REALOCADO - Tendo em 

vista a publicação da Resolução 3/2014 que implantou a vara 

especializada de execução fiscal e determinação correicional, faço a 

realocação dos autos da Vara Especializada de Executivo Fiscal para a 

Vara Especializada de Executivo Fiscal.”, sic. Em 20/01/2020 a Secretaria 

deste Juízo certificou o seguinte: “Certifico que o Processo nº 

0039606-17.2009.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - 

originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas 

n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ. ”, sic (ID 28136145). A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 
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data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Após análise 

dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está presente 

QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do 

instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o 

transcurso do lapso quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse 

êxito em receber o crédito executado. No presente caso, levando-se em 

conta a redação dada ao CTN posterior a Lei Complementar nº 118/2005, 

tem-se que após à data do despacho inicial, ocorrido em 12/02/2010, a 

qual retroage a data da distribuição da ação, ocorrida em 23/12/2009, até 

a data presente data, transcorreram mais de DEZ ANOS sem que a 

Fazenda Pública obtivesse êxito no recebimento do seu crédito. A par do 

assunto, entendo que não pode a Parte Executada estar eternamente 

exposta à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente. Dessa forma, tendo implementado 

no caso concreto o lapso temporal superior aos DEZ ANOS entre a data 

da distribuição processual (23/12/2009), até a presente data (15/04/2020), 

a fim de não permitir à Fazenda Pública manter indefinidamente a relação 

processual inócua, o reconhecimento, de ofício, por este Juízo da 

prescrição intercorrente dos presentes autos, é medida de rigor, com a 

consequente extinção desta execução fiscal com resolução do seu 

mérito. Nesse sentido, posiciona o nosso Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. 

SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

(PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 

E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80) – 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. 

PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO (ART. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). RECURSO 

DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a Fazenda 

Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de bens da 

empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou suspensão da 

fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição intercorrente. 

Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado ao caso: 

REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso desprovido.” (TJMT - 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA MANIFESTAÇÃO da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009).” Ademais, não se pode olvidar que o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste 

dispositivo para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente 

sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença 

para eventual interposição de Recurso de Apelação supre a manifestação 

da Fazenda. A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a 

desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a 

decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta 

encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem 

flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 

para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva 

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a 

sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado 

(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - 

cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 

08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação do E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571, em 12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 
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A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0039606-17.2009.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de RENATO MOTA 

GUIMARÃES – CPF Nº 460.044.321-72, face à PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE da ação executiva do crédito inscrito na CDA Nº 

2008/235129, cuja INSCRIÇÃO COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ DEVERÁ SER CANCELADA e/ou EXCLUÍDA imediatamente da 

relação de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei 

nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao CADASTRO DO 

CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da 

Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do 

Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da 

incidência da prescrição intercorrente desta Ação de Execução Fiscal. 

ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do 

Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe) o Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante 

este Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC. DEIXO de determinar a intimação da Parte Executada por AR, visto 

que não foi possível localizá-la no endereço fornecido pelo Município 

Exequente, conforme AR dos Correios nº RL758027947BR (ID 28136195, 

p. 2-4). DEIXO de determinar a REMESSA dos autos para reexame desta 

sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se 

aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, conforme expressa determinação 

do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, vez que o valor da causa 

(R$889,87-) está abaixo de QUINHENTOS salários mínimos, hoje 

R$1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. Após o prazo recursal, CERTIFIQUE 

o trânsito em julgado (ATO ORDINATÓRIO) e DÊEM-SE BAIXAS na 

Distribuição e Sistema PJE do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá 

(ATO ORDINATÓRIO). A seguir, ARQUIVEM definitivamente estes autos 

(ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC 

(ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA sucessivamente. Data registrada no 

Sistema PJE TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito ph - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato 

pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável à citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida 

em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de 

secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação 

será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 
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digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0014495-70.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO DOURADO JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0014495-70.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2004 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADO: RAIMUNDO DOURADO JUNIOR CPF Nº NÃO INFORMADO - 

CONTRIBUINTE 64293 CDA's Nºs 1999/47099; 2000/107292; 2001/33260; 

2002/102131; e 2003/185027. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.9.13.008.1605.851 – IPTU’s VALOR DA CAUSA: R$466,40- SENTENÇA 

196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL distribuída inicialmente em 27/12/2004em suporte físico, pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de RAIMUNDO DOURADO JUNIOR - 

CPF Nº NÃO INFORMADO, tendo como objeto o recebimento dos créditos 

inscritos nas CDA’s Nºs 1999/47099; 2000/107292; 2001/33260; 

2002/102131 e 2003/185027, referentes ao não pagamento de IPTU’s do 

imóvel de Inscrição Municipal nº 01.9.13.008.1605.851, e o valor atribuído 

à causa foi R$466,40- (ID 28054323). A petição inicial veio instruída com 

as CDA’s acima mencionadas (ID’s 28056695 e 28056696). Em 23/05/2006 

foi determinada a citação da Parte Executada (ID 28056697), não havendo 

informações sobre cumprimento. Em 25/05/2007 o Juízo da Primeira Vara 

Esp. da Fazenda Pública proferiu DECISÃO, declarando a PRESCRIÇÃO do 

crédito executado, bem como determinando o prosseguimento da 

execução com a citação da Parte Executada, interrompendo o prazo 

prescricional, nos termos do Art. 174 CTN (ID 28054740). Em 26/10/2007 o 

Município Exequente interpôs RECURSO DE APELAÇÃO contra a decisão 

retro, requerendo provimento para afastar a prescrição (ID’s 28056701, 

28056702 e 28056703). Em 25/05/2009 o Juízo da Primeira Vara Esp. da 

Fazenda Pública proferiu DECISÃO, DEIXANDO DE RECEBER a Apelação, 

diante de sua impropriedade para atacar decisão que extinguiu 

parcialmente a execução (ID 28056704). Em 02/12/2009 o Município 

Exequente peticionou nos autos para requerer a expedição de ofício à 

“Secretaria da Receita Federal”, para obtenção do CPF e RG da Parte 

Executada (ID 28056706), tendo sido INDEFERIDO o pedido pelo Juízo da 

Primeira Vara Esp. da Fazenda Pública em 10/06/2010 (ID 28056707). Em 

25/11/2011 foi certificado pela Secretaria do Juízo da Primeira Vara Esp. 

Fazenda Pública que: “Certifico e dou fé, que a Exequente vem sendo 

reiteradamente intimada para fazer carga destes autos, visando o 

necessário impulso processual de sua responsabilidade. Certifico, ainda, 

que ao comparecer perante esta Secretaria, os prepostos ou 

procuradores da Exequente se recusam a receber em carga, não só os 

presentes autos, como, de maneira mais abrangente, inúmeras outras 

execuções, sobre a alegação de que não possuem procuradores para 

atender a demanda de processos de interesse da Exequente. Por tais 

razões, encaminho os autos conclusos para deliberações.”, sic. Em 

mesma data, o referido Juízo determinou o ARQUIVAMENTO dos autos, 

nos termos do Provimento nº 10/2007-CGJ, sem baixa na Distribuição, 

cumprindo à Fazenda Pública requerer o seu desarquivamento. Em 

21/08/2018 consta no Sistema Apolo a seguinte certidão: “PROCESSO 

REALOCADO - Tendo em vista a publicação da Resolução 3/2014 que 

implantou a vara especializada de execução fiscal e determinação 

correicional, faço a realocação dos autos da Vara Especializada de 

Executivo Fiscal para a Vara Especializada de Executivo Fiscal.”, sic. Em 

16/01/2020 a Secretaria (CGJ) deste Juízo certificou que: “Certifico que o 

Processo nº 0014495-70.2005.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL 

(1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias 

Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ.”, sic, (ID 28054324). A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Após análise 

dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está presente 

QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do 

instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o 

transcurso do lapso quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse 

êxito em receber o crédito executado. No presente caso, levando-se em 

conta a redação dada ao CTN posterior a Lei Complementar nº 118/2005, 

tem-se que após o despacho ordenatório da citação em 23/05/2006, o qual 

retroage à data da distribuição da ação ocorrida em 27/12/2004, até a 

presente data (15/04/2020), transcorreram mais de QUINZE ANOS sem 

que a Fazenda Pública obtivesse êxito no recebimento do seu crédito. A 

par do assunto, entendo que não pode a Parte Executada estar 

eternamente exposta à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário 

onerado pela inércia da Fazenda Pública Exequente. Dessa forma, tendo 

implementado no caso concreto o lapso temporal superior aos DEZ ANOS 

entre a data do último protocolo do Município Exequente (02/12/2009), até 

a presente data (15/04/2020) a fim de não permitir à Fazenda Pública 

manter indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de 

ofício, por este Juízo da prescrição intercorrente dos autos, é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do seu mérito. Nesse sentido, posiciona o nosso Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL. 

TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 

PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80) – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA. PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO 

(ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). 

RECURSO DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a 

Fazenda Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de 

bens da empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou 

suspensão da fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição 

intercorrente. Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado 

ao caso: REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso 

desprovido.” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA MANIFESTAÇÃO da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 
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tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009).”. Ademais, não se pode olvidar que o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste 

dispositivo para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente 

sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença 

para eventual interposição de recurso de Apelação supre a manifestação 

da Fazenda. A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a 

desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a 

decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta 

encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem 

flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 

para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva 

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a 

sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado 

(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - 

cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 

08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação do E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571, em 12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0014495-70.2005.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de RAIMUNDO 

DOURADO JUNIOR - CPF Nº NÃO INFORMADO, face à PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE da ação executiva dos créditos inscritos nas CDA’s Nºs 

2000/107292; 2001/33260; 2002/102131 e 2003/185027, cujas 

INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO 

SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos 

do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo 

Município Exequente, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o 

GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria Municipal de 

Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob 

pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUAS 

EXIGIBILIDADES devem ser excluída, por causa da incidência da 

prescrição intercorrente desta Ação de Execução Fiscal. ISENTO de 

custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do Art. 39 da 

Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe) o Município Exequente, através do 

Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 

269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. INTIME a Parte Executada 

pessoalmente, por Carta Registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC, conforme Arts. 

241, 271, e 274, todos do CPC. DEIXO de determinar a REMESSA dos 

autos para reexame desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste 
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Estado, em razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, 

conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, 

vez que o valor da causa (R$466,40-) está abaixo de quinhentos salários 

mínimos, hoje R$ 1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. Após o prazo 

recursal, CERTIFIQUE o trânsito em julgado (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJE do Fórum José Vidal da 

Comarca de Cuiabá (ATO ORDINATÓRIO). A seguir, ARQUIVEM 

definitivamente estes autos (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE (DJe), para 

fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá/MT, data registrada no Sistema PJE TJMT. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito lja - 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o 

juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato 

pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável à citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida 

em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de 

secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação 

será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 174. A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data 

da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; (Redação dada pela LCP nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; 

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor. - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: 

Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não 

tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem 

arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada 

pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este 

artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, serão 

inscritos, na forma da legislação própria, como Dívida Ativa, em registro 

próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será 

escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º 

- Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, 

proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais 

e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda 

Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, 

contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, 

exceto as tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, 

custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º (...). § 4º - A 

receita da Dívida Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos 

anteriores, bem como os valores correspondentes à respectiva 

atualização monetária, à multa e juros de mora e ao encargo de que tratam 

o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do 

Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa da União será apurada e 

inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 

2020. Dispõe sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais 

da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de 

janeiro de 2020. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e 

regimentais, em observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de 

Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de exceção na 

Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo 

Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM
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Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0009655-17.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GONCALO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0009655-17.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2004 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADO: JOSÉ GONÇALO DA SILVA CPF Nº NÃO INFORMADO - 

CONTRIBUINTE 11013 CDA's Nºs 1999/46784; 2000/106952; 2001/32930; 

2002/101781 e 2003/184657. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.9.13.008.1605.370 – IPTU’s VALOR DA CAUSA: R$466,40- SENTENÇA 

196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL distribuída inicialmente em 27/12/2004 em suporte físico, pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de JOSÉ GONÇALO DA SILVA – CPF 

N° NÃO INFORMADO, tendo como objeto o recebimento dos créditos 

inscritos nas CDA’s Nºs 1999/46784; 2000/106952; 2001/32930; 

2002/101781 e 2003/184657, referentes ao não pagamento de IPTU’s do 

imóvel de Inscrição Municipal nº 01.9.13.008.1605.370, e o valor atribuído 

à causa foi R$466,40- (ID 28058822). A petição inicial veio instruída com 

as CDA’s acima mencionadas (ID’s 28058824 e 28058825). Em 06/05/2009 

pelo Juízo da Primeira Vara Esp. Fazenda Pública foi determinada a citação 

da Parte Executada (ID 28058825 – p. 9), interrompendo o prazo 

prescricional, conforme Art. 174 do CTN, não sendo cumprida a 

determinação, por isso em 21/11/2011 o mesmo Juízo determinou o 

cumprimento da decisão retro (ID 28058825 – p. 10). Em 12/06/2013 pelo 

Juízo da Primeira Vara Esp. Fazenda Pública foi proferida decisão, 

determinando ARQUIVAMENTO dos autos, conforme Provimento nº 

13/2013-CGJ, ao fundamento de que “Revendo os autos, constata-se que 

o custo da cobrança do crédito tributário ora perseguido é inferior ao valor 

estabelecido no artigo 1º do Provimento 13/2013 da CGJ correspondente a 

15 UPFMT, que hoje equivale à importância de R$ 1.129,50 (um mil cento e 

vinte e nove reais e cinquenta centavos) à vista do que dispõe o inciso II, 

§ único do artigo 3º da Portaria nº 85/2013-SEFAZ, impondo-se, portanto, 

o arquivamento deste feito.”, sic. Em 21/08/2018 consta no Sistema Apolo 

a seguinte certidão: “PROCESSO REALOCADO - Tendo em vista a 

publicação da Resolução 3/2014 que implantou a vara especializada de 

execução fiscal e determinação correicional, faço a realocação dos autos 

da Vara Especializada de Executivo Fiscal para a Vara Especializada de 

Executivo Fiscal.”, sic. Em 18/12/2018, em sede de REGIME DE EXCEÇÃO 

2018, o MMº Juiz de Direito Auxiliar da CGJ, Dr. Aristeu Dias Batista Vilella 

(Provimento nº 12/2018-CGJ), proferiu decisão, REVOGANDO a 

determinação de arquivamento dos autos e determinou o cumprimento da 

decisão anterior (ID 28058826 – p..2), tendo sido expedida a Carta de 

Citação em 06/08/2019 (ID 28058826 – p. 4 e 5), não havendo informações 

quanto ao seu cumprimento. Encontra-se juntado aos autos o Extrato do 

Contribuinte, datado de 22/07/2019 (ID 28058826 – p. 3). Em 16/01/2020 a 

Secretaria (CGJ) deste Juízo certificou que: “Certifico que o Processo nº 

0009655-17.2005.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - 

originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas 

n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ.”, sic, (ID 28056469). A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Após análise 

dos autos, constata-se que apesar de existir despacho determinando o 

processamento deste executivo fiscal, pretendendo o recebimento do 

crédito tributário inscrito na CDA nº 1999/46784 venc. 29/01/1999, 

observo que entre a data do vencimento da referida CDA e a data de 

distribuição desta execução em 27/12/2004, já haviam decorrido mais de 

cinco anos sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva estabelecida 

pelo Parágrafo Único do Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N., a saber: 

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 

cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo 

único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a 

citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato 

judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco 

ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo 

devedor.” (negritei), Sabe-se que a constituição definitiva do crédito 

tributário é feita através do seu lançamento, nos termos do Art. 142 do 

C.T.N., e que a notificação de tal lançamento se dá através do envio do 

carnê do IPTU ao Contribuinte, conforme SÚMULA 397 do E. Superior 

Tribunal de Justiça, verbis: “SÚMULA 397 STJ: ‘O contribuinte do IPTU é 

notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço.”. Além 

disso, sabe-se que a prescrição e a decadência estão previstas no 

C.T.N., em seu Art. 156, inc. V, como CAUSAS EXTINTIVAS DO CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO, aplicando-se ao caso a SÚMULA STJ 409, a saber: 

“SÚMULA STJ 409 - Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da 

propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do 

CPC).”. Dessa forma, o Município Exequente já não possuía mais o direito à 

ação de execução em relação a CDA N° 1999/46784 venc. 29/01/1999, 

incorrendo em prescrição direta do crédito tributário, impondo a este Juízo 

o reconhecimento ex officio de ausência de uma das condições desta 

ação de execução, qual seja, a exigibilidade parcial do crédito tributário 

executado, por força do caput do Art. 174 do C.T.N., acima transcrito. 

Ressalta-se que este Juízo não deu causa à prescrição no caso presente, 

não se aplicando aqui o disposto na SÚMULA STJ 106, porque o crédito 

tributário já não era mais exigível quando da distribuição desta Execução 

Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar pela presença das condições da ação 

executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela 

prescrição da pretensão tributária quando entre a constituição do crédito 

tributário e a promoção da execução decorreu o lustro prescricional.’, ex 

vi STJ, REsp 1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. Quanto aos créditos 

REMANESCENTES inscritos nas CDA’s N°s2000/106952; 2001/32930; 

2002/101781 e 2003/184657, chega-se à conclusão que no caso concreto 

está presente QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se consubstancia na 

ocorrência do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu 

com o transcurso do lapso quinquenal, sem que a Fazenda Pública 

obtivesse êxito em receber o crédito executado. No presente caso, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN posterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, tem-se que após o despacho ordenatório da citação em 

06/05/2009, o qual retroage à data da distribuição da ação, ocorrida em 

27/12/2004, até a presente data, transcorreram mais de QUINZE ANOS 

sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito no recebimento do seu crédito. 

A par do assunto, entendo que não pode a Parte Executada estar 

eternamente exposta à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário 

onerado pela inércia da Fazenda Pública Exequente. Dessa forma, tendo 

implementado no caso concreto o lapso temporal superior aos QUINZE 

ANOS entre a data da distribuição processual (27/12/2004), até a 

presente data (15/04/2020) a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente dos autos, é medida de rigor, 

com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução do seu 

mérito. Nesse sentido, posiciona o nosso Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. 

SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

(PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 

E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80) – 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. 

PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO (ART. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). RECURSO 

DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a Fazenda 

Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de bens da 

empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou suspensão da 

fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição intercorrente. 

Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado ao caso: 

REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso desprovido.” (TJMT - 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA MANIFESTAÇÃO da Fazenda 
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Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009).”. Ademais, não se pode olvidar que o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste 

dispositivo para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente 

sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença 

para eventual interposição de recurso de Apelação supre a manifestação 

da Fazenda. A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a 

desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a 

decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta 

encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem 

flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 

para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva 

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a 

sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado 

(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - 

cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 

08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação do E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571, em 12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0009655-17.2005.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de JOSÉ GONÇALO 

DA SILVA – CPF N° NÃO INFORMADO, face à ocorrência da PRESCRIÇÃO 

DIRETA do crédito tributário inscrito na CDA Nº 1999/46784, e face à 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da ação executiva dos créditos 

remanescentes inscritos nas CDA’s Nºs 2000/106952; 2001/32930; 

2002/101781 e 2003/184657, cujas INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA ATIVA DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS 

imediatamente da relação de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao 

CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade 

e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUAS EXIGIBILIDADES devem ser 

excluída, por causa da incidência da prescrição direta e da prescrição 

intercorrente desta Ação de Execução Fiscal. ISENTO de custas 

processuais e honorários advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 

6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe) o Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este 

Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. 

INTIME a Parte Executada (ATO ORDINATÓRIO) por Carta Registrada, em 
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homenagem aos princípios fundamentais processuais previstos no Art. 8º 

do CPC, conforme Arts. 241, 271, e 274, todos do CPC. DEIXO de 

determinar a REMESSA dos autos para reexame desta sentença ao E. 

Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o disposto no 

Art. 496 do CPC, conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do 

referido artigo do CPC, vez que o valor da causa (R$466,40-) está abaixo 

de QUINHENTOS salários mínimos, hoje R$1.045,00-, ou seja, 

R$522.500,00-. Após o prazo recursal, CERTIFIQUE o trânsito em julgado 

(ATO ORDINATÓRIO) e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJE do 

Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá (ATO ORDINATÓRIO). A seguir, 

ARQUIVEM definitivamente estes autos (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE 

(DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá/MT, data registrada no Sistema PJE TJMT. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito lja - 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o 

juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato 

pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável à citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida 

em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de 

secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação 

será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0010240-69.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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JOACY PEREIRA METELLO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0010240-69.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2004 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADO: JOACY PEREIRA METELLO CPF NÃO INFORMADO - 

CONTRIBUINTE 32622 CDA's Nºs 2002/80257 e 2003/159654. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 01.5.31.008.0288.001 – IPTU’s VALOR DA CAUSA: 

R$843,98- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 27/12/2004 em 

suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de JOACY 

PEREIRA METELLO – CPF NÃO INFORMADO, tendo como objeto o 

recebimento dos créditos inscritos nas CDA’s Nºs 2002/80257 e 

2003/159654, referentes ao não pagamento de IPTU’s do imóvel de 

Inscrição Municipal nº 01.5.31.008.0288.001, e o valor atribuído à causa 

foi R$843,98- (ID 28056482). A petição inicial veio instruída com as CDA’s 

acima mencionadas (ID 28056482). Em 23/06/2005 foi determinada a 

citação da Parte Executada (ID 28056482 – p. 1), interrompendo o prazo 

prescricional, nos termos d Art. 174 do CTN, tendo sido expedida Carta de 

Citação em 08/11/2005 (ID 28059178 – p. 2), a qual retornou COM 

assinatura de recebimento em 23/01/2006 (ID 28059178 – p. 3). Em 

08/02/2010 o Município Exequente peticionou nos autos para requerer 

expedição de Ofício ao DETRAN, para obter informações sobre a 

existência de veículos em nome da Parte Executada (ID 28059186), tendo 

sido INDEFERIDA pelo Juízo da Segunda Vara Esp. da Fazenda Pública em 

01/08/2011 (ID 28059188 – p. 1), que em 06/12/2011 determinou a 

abertura de vista dos autos à Procuradoria Municipal, mediante carga, sem 

cumprimento (ID 28059188 – p. 2). Em 04/12/2013 foi certificado pela 

Secretaria do Juízo da Segunda Vara Esp. Fazenda Pública o 

ARQUIVAMENTO dos autos, verbis: “Certifico e dou fé que o referido 

processo foi arquivado apenas com baixa no relatório em cumprimento ao 

art. 1º do Provimento 013/2013 - CGJ.”, sic (ID 28059189). Em 21/08/2018 

consta no Sistema Apolo a seguinte certidão: “PROCESSO REALOCADO - 

Tendo em vista a publicação da Resolução 3/2014 que implantou a vara 

especializada de execução fiscal e determinação correicional, faço a 

realocação dos autos da Vara Especializada de Executivo Fiscal para a 

Vara Especializada de Executivo Fiscal.”, sic. Em 16/01/2020 a Secretaria 

(CGJ) deste Juízo certificou que: “Certifico que o Processo nº 

0010240-69.2005.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - 

originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas 

n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ.”, sic, (ID 28056483). A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Após análise 

dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está presente 

QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do 

instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o 

transcurso do lapso quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse 

êxito em receber o crédito executado. No presente caso, levando-se em 

conta a redação dada ao CTN posterior a Lei Complementar nº 118/2005, 

tem-se que após o despacho ordenatório da citação em 23/06/2005, o qual 

retroage à data da distribuição da ação ocorrida em 27/12/2004, houve a 

citação da Parte Executada em 23/01/2006, até a presente data, 

transcorreram mais de CATORZE ANOS sem que a Fazenda Pública 

obtivesse êxito no recebimento do seu crédito. A par do assunto, entendo 

que não pode a Parte Executada estar eternamente exposta à execução 

fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela inércia da Fazenda 

Pública Exequente. Dessa forma, tendo implementado no caso concreto o 

lapso temporal superior aos DEZ ANOS entre a data do último protocolo do 

Município Exequente (08/02/2010), até a presente data (15/04/2020), a fim 

de não permitir à Fazenda Pública manter indefinidamente a relação 

processual inócua, o reconhecimento, de ofício, por este Juízo da 

prescrição intercorrente dos autos, é medida de rigor, com a consequente 

extinção desta execução fiscal com resolução do seu mérito. Nesse 

sentido, posiciona o nosso Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80) – 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. 

PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO (ART. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). RECURSO 

DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a Fazenda 

Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de bens da 

empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou suspensão da 

fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição intercorrente. 

Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado ao caso: 

REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso desprovido.” (TJMT - 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA MANIFESTAÇÃO da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009).”. Ademais, não se pode olvidar que o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste 

dispositivo para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente 

sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença 

para eventual interposição de recurso de Apelação supre a manifestação 

da Fazenda. A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a 

desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a 

decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta 

encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem 

flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 

para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva 

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a 

sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado 

(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - 

cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 

08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação do E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571, em 12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 
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inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0010240-69.2005.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de JOACY PEREIRA 

METELLO – CPF N° NÃO INFORMADO, face à PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE da ação executiva dos créditos inscritos nas CDA’s Nºs 

2002/80257 e 2003/159654, cujas INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA ATIVA DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS 

imediatamente da relação de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao 

CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade 

e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUAS EXIGIBILIDADES devem ser 

excluída, por causa da incidência da prescrição intercorrente desta Ação 

de Execução Fiscal. ISENTO de custas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME 

(PJe) o Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), através do Sr. 

Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, 

§ 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. INTIME a Parte Executada (ATO 

ORDINATÓRIO), por Carta Registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC, conforme Arts. 

241, 271 e 274, todos do CPC. DEIXO de determinar a REMESSA dos autos 

para reexame desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em 

razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, conforme 

expressa determinação do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, vez que o 

valor da causa (R$843,98-) está abaixo de QUINHENTOS salários mínimos, 

hoje R$1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. Após o prazo recursal, 

CERTIFIQUE o trânsito em julgado (ATO ORDINATÓRIO) e DÊEM-SE 

BAIXAS na Distribuição e Sistema PJe do Fórum José Vidal da Comarca de 

Cuiabá (ATO ORDINATÓRIO). A seguir, ARQUIVEM definitivamente estes 

autos (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA sucessivamente. Cuiabá/MT, data 

registrada no Sistema PJE TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito lja - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. 

Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 

pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. 

Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o 

interessado para integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade 

do processo é indispensável à citação do réu ou do executado, 

ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de 

improcedência liminar do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a 

sentença de mérito proferida em favor do réu antes da citação, incumbe 

ao escrivão ou ao chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do 

julgamento. Art. 246. A citação será feita: ... § 1º Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as 

intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos 

advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se 

presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. 

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher 

ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - decidir, de 

ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; 
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- LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de 

natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como receita do 

exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM
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DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2004 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADO: JORGE MIGUEL DE LIMA CPF Nº NÃO INFORMADO - 

CONTRIBUINTE 38441 CDA's Nºs 1999/33593; 2000/91715; 2001/18556; 

2002/83012;  2003/162918.  INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.35.056.0327.001 – IPTU’s VALOR DA CAUSA: R$476,58- SENTENÇA 

196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL distribuída inicialmente em 27/12/2004 em suporte físico, pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de JORGE MIGUEL DE LIMA - CPF Nº 

NÃO INFORMADO, tendo como objeto o recebimento dos créditos inscritos 

nas CDA’s Nºs 1999/33593; 2000/91715; 2001/18556; 2002/83012; 

2003/162918, referentes ao não pagamento de IPTU’s do imóvel de 

Inscrição Municipal nº 01.5.35.056.0327.001, e o valor atribuído à causa 

foi R$476,58- (ID 28059918). A petição inicial veio instruída com as CDA’s 

acima mencionadas (ID’s 28059918 e 28061793). Em 29/04/2009 foi 

determinada a citação da Parte Executada (ID 28061797), tendo sido 

expedida Carta de Citação em 27/08/2010 (ID 28061798 – p. 1), a qual 

retornou ao Juízo SEM assinatura de recebimento, sob motivo de 

devolução “Ausente” (ID 28061798 – p. 2) Em 25/02/2011 o Município 

Exequente peticionou nos autos para requerer a citação da Parte 

Executada via Edital, anexando o Extrato do Contribuinte expedido em 

16/02/2011 (ID’s 28061799 e 28061800), tendo sido DEFERIDA pelo Juízo 

da Segunda Vara Esp. da Fazenda Pública em 01/08/2011 (ID 28061801 – 

p. 1), determinação reiterada em 13/10/2011 pelo mesmo Juízo (ID 

28061801 – p. 2), não havendo informações sobre cumprimento. Em 

04/12/2013 foi certificado pela Secretaria do Juízo da Segunda Vara Esp. 

Fazenda Pública o ARQUIVAMENTO dos autos, verbis: “Certifico e dou fé 

que o referido processo foi arquivado apenas com baixa no relatório em 

cumprimento ao art. 1º do Provimento 013/2013 - CGJ.”, sic (ID 28061802). 

Em 21/08/2018 consta no Sistema Apolo a seguinte certidão: “PROCESSO 

REALOCADO - Tendo em vista a publicação da Resolução 3/2014 que 

implantou a vara especializada de execução fiscal e determinação 

correicional, faço a realocação dos autos da Vara Especializada de 

Executivo Fiscal para a Vara Especializada de Executivo Fiscal.”, sic. Em 

16/01/2020 a Secretaria (CGJ) deste Juízo certificou que: “Certifico que o 

Processo nº 0009941-92.2005.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL 

(1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias 

Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ.”, sic, (ID 28059919). A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 
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data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Após análise 

dos autos, constata-se que apesar de existir despacho determinando o 

processamento deste executivo fiscal, pretendendo o recebimento do 

crédito tributário inscrito na CDA nº 1999/33593 venc. 29/01/1999, 

observo que entre a data do vencimento da referida CDA e a data de 

distribuição desta execução em 27/12/2004, já haviam decorrido mais de 

cinco anos sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva estabelecida 

pelo Parágrafo Único do Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N., a saber: 

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 

cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo 

único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a 

citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato 

judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco 

ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo 

devedor.” (negritei). Sabe-se que a constituição definitiva do crédito 

tributário é feita através do seu lançamento, nos termos do Art. 142 do 

C.T.N., e que a notificação de tal lançamento se dá através do envio do 

carnê do IPTU ao Contribuinte, conforme SÚMULA 397 do E. Superior 

Tribunal de Justiça, verbis: “SÚMULA 397 STJ: ‘O contribuinte do IPTU é 

notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço.” Além 

disso, sabe-se que a prescrição e a decadência estão previstas no 

C.T.N., em seu Art. 156, inc. V, como CAUSAS EXTINTIVAS DO CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO, aplicando-se ao caso a SÚMULA STJ 409, a saber: 

“SÚMULA STJ 409 - Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da 

propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do 

CPC).”. Dessa forma, o Município Exequente já não possuía mais o direito à 

ação de execução em relação a CDA N° 1999/33593 venc. 29/01/1999, 

incorrendo em prescrição direta do crédito tributário, impondo a este Juízo 

o reconhecimento ex officio de ausência de uma das condições desta 

ação de execução, qual seja, a exigibilidade parcial do crédito tributário 

executado, por força do caput do Art. 174 do C.T.N., acima transcrito. 

Ressalta-se que este Juízo não deu causa à prescrição no caso presente, 

não se aplicando aqui o disposto na SÚMULA STJ 106, porque o crédito 

tributário já não era mais exigível quando da distribuição desta Execução 

Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar pela presença das condições da ação 

executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela 

prescrição da pretensão tributária quando entre a constituição do crédito 

tributário e a promoção da execução decorreu o lustro prescricional.’, ex 

vi STJ, REsp 1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. Quanto aos créditos 

REMANESCENTES inscritos nas CDA’s N°s2000/91715; 2001/18556; 

2002/83012; 2003/162918, chega-se à conclusão que no caso concreto 

está presente QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se consubstancia na 

ocorrência do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu 

com o transcurso do lapso quinquenal, sem que a Fazenda Pública 

obtivesse êxito em receber o crédito executado. No presente caso, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN posterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, tem-se que após o despacho ordenatório da citação em 

29/04/2009, o qual retroage à data da distribuição da ação ocorrida em 

27/12/2004, até a presente data, transcorreram mais de QUINZE ANOS 

sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito no recebimento do seu crédito. 

A par do assunto, entendo que não pode a Parte Executada estar 

eternamente exposta à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário 

onerado pela inércia da Fazenda Pública Exequente. Dessa forma, tendo 

implementado no caso concreto o lapso temporal superior aos NOVE 

ANOS entre a data do último protocolo do Município Exequente 

(25/02/2011), até a presente data (15/04/2020) a fim de não permitir à 

Fazenda Pública manter indefinidamente a relação processual inócua, o 

reconhecimento, de ofício, por este Juízo da prescrição intercorrente dos 

autos, é medida de rigor, com a consequente extinção desta execução 

fiscal com resolução do seu mérito. Nesse sentido, posiciona o nosso 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL - 

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA 

AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO 

FISCAL (LEI N. 6.830/80) – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA 

FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO 

REPETITIVO (ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). RECURSO DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos 

sem que a Fazenda Pública estadual consiga objetivar a localização e a 

constrição de bens da empresa devedora, ou qualquer causa de 

interrupção ou suspensão da fluência do prazo prescricional, opera-se a 

prescrição intercorrente. Precedente do STJ em regime de recurso 

repetitivo aplicado ao caso: REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018). Recurso desprovido.” (TJMT - Segunda Câmara de Direito 

Público e Coletivo, N.U 0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO 

LOPES BUSSIKI, Julgado em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). 

(negritei). Por outro lado, inobstante não ter sido oportunizada PREVIA 

MANIFESTAÇÃO da Fazenda Pública, consoante disposição contida no 

Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, tratando de Execução Fiscal de Pequeno 

Valor, segundo § 5º do Art. 40 da LEF, a manifestação prévia da Fazenda 

Pública será DISPENSADA, ex vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. (...) § 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública 

prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças 

judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de 

Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009).”. Ademais, não 

se pode olvidar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem 

flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a decisão que 

decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública, 

posto que a intimação da sentença para eventual interposição de recurso 

de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A propósito, colha-se: 

“TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação 

do E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – 

Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571, em 12/09/2018, verbis: “RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 
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penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0009941-92.2005.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de JORGE MIGUEL DE 

LIMA – CPF N° NÃO INFORMADO, face à ocorrência da PRESCRIÇÃO 

DIRETA do crédito tributário inscrito na CDA Nº 1999/33593, e face à 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da ação executiva dos créditos inscritos 

nas CDA’s Nºs 2000/91715; 2001/18556; 2002/83012; 2003/162918, cujas 

INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO 

SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos 

do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo 

Município Exequente, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o 

GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria Municipal de 

Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob 

pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUAS 

EXIGIBILIDADES devem ser excluída, por causa da incidência da 

prescrição direta e da prescrição intercorrente desta Ação de Execução 

Fiscal. ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, nos 

termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe) o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, 

nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. INTIME a 

Parte Executada pessoalmente, por Carta Registrada, em homenagem aos 

princípios fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC, 

conforme Arts. 241, 271, e 274, todos do CPC. DEIXO de determinar a 

REMESSA dos autos para reexame desta sentença ao E. Tribunal de 

Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 

do CPC, conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do referido artigo 

do CPC, vez que o valor da causa (R$476,58-) está abaixo de 

QUINHENTOS salários mínimos, hoje R$1.045,00-, ou seja, R$522.500,00-. 

Após o prazo recursal, CERTIFIQUE o trânsito em julgado (ATO 

ORDINATÓRIO) e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJE do 

Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá (ATO ORDINATÓRIO). A seguir, 

ARQUIVEM definitivamente estes autos (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE 

(DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá/MT, data registrada no Sistema PJE TJMT. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito lja - 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o 

juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato 

pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável à citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida 

em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de 

secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação 

será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 174. A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data 

da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; (Redação dada pela LCP nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; 

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor. - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: 

Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não 

tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem 

arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada 

pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este 

artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, serão 
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inscritos, na forma da legislação própria, como Dívida Ativa, em registro 

próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será 

escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º 

- Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, 

proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais 

e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda 

Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, 

contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, 

exceto as tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, 

custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º (...). § 4º - A 

receita da Dívida Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos 

anteriores, bem como os valores correspondentes à respectiva 

atualização monetária, à multa e juros de mora e ao encargo de que tratam 

o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do 

Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa da União será apurada e 

inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 

2020. Dispõe sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais 

da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de 

janeiro de 2020. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e 

regimentais, em observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de 

Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de exceção na 

Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo 

Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0002096-09.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ PINHEIRO DE QUEIROZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0002096-09.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2004 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADO: LUIS PINHEIRO DE QUEIROZ CPF NÃO INFORMADO - 

CONTRIBUINTE 71866 CDA's Nºs 1999/51588; 2000/112334; 2001/36182; 

2002/106435 e 2003/190143. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.9.34.010.0310.001 – IPTU’s VALOR DA CAUSA: R$396,93- SENTENÇA 

196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL distribuída inicialmente em 27/12/2004 em suporte físico, pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de LUIS PINHEIRO DE QUEIROZ - CPF 

NÃO INFORMADO, tendo como objeto o recebimento dos créditos inscritos 

nas CDA’s Nºs 1999/51588; 2000/112334; 2001/36182; 2002/106435 e 

2003/190143, referentes ao não pagamento de IPTU’s do imóvel de 

Inscrição Municipal nº 01.9.34.010.0310.001, e o valor atribuído à causa 

foi R$396,93- (ID 28059925). A petição inicial veio instruída com as CDA’s 

acima mencionadas (ID’s 28059925 e 28061826). Em 10/02/2005 foi 

determinada a citação da Parte Executada (ID 28061827 – p. 1), não 

havendo informações sobre cumprimento. Em 29/05/2007 o Juízo da 

Primeira Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu DECISÃO, declarando a 

PRESCRIÇÃO das CDA’s com mais de cinco anos sem que a parte 

houvesse sido citada (ID 28061828). Em 24/10/2007 o Município Exequente 

interpôs RECURSO DE APELAÇÃO contra a decisão retro, requerendo 

provimento para afastar a prescrição (ID’s 28061830, 28061831 e 

28061932). Em 29/05/2009 o Juízo da Primeira Vara Esp. da Fazenda 

Pública proferiu DECISÃO, DEIXANDO DE RECEBER a Apelação, diante de 

sua impropriedade para atacar decisão que extinguiu parcialmente a 

execução (ID 28061834). Em 27/11/2009 o Município Exequente peticionou 

nos autos para requerer a expedição de ofício à “Secretaria da Receita 

Federal”, sic, para obtenção do CPF e RG da Parte Executada (ID 

28061836), tendo sido o pedido INDEFERIDO pelo Juízo da Primeira Vara 

Esp. da Fazenda Pública em 10/06/2010, ao fundamento: “Em virtude do 

volume de execuções fiscais que tramitam nesta vara e considerando o 

atual quadro funcional e, ainda mais, corroborado com a grande 

quantidade de homônimos existentes em nosso país, indefiro a expedição 

de oficio à Secretaria da Receita Federal com o objetivo de informar o CPF 

a RG do executado, pois, além de procrastinar o trâmite dos feitos desta 

vara é imprescindível que a Fazenda Pública informe o nome da mãe do 

devedor, para que não seja informado CPF que não pertença ao 

executado destes autos.”, sic (ID 28061837). Consta do Sistema Apolo 

que A Procuradoria Fiscal Municipal recebeu estes autos com CARGA na 

data de 05/02/2013 e os devolveu na Secretaria na data de 08/03/2013. 

Em 27/06/2013 pelo Juízo da Primeira Vara Esp. da Fazenda Pública, 

segundo consta do Sistema Apolo, foi proferida DECISÃO, nos seguintes 

termos: “Revendo os autos, constata-se que o custo da cobrança do 

crédito tributário ora perseguido é inferior ao valor estabelecido no artigo 

1º do Provimento 13/2013 da CGJ correspondente a 15 UPFMT, que hoje 

equivale à importância de R$ 1.129,50 (um mil cento e vinte e nove reais e 

cinquenta centavos) à vista do que dispõe o inciso II, § único do artigo 3º 

da Portaria nº 85/2013-SEFAZ, impondo-se, portanto, o arquivamento 

deste feito.”. Segundo consta do Sistema Apolo, estes autos foram 

ARQUIVADOS, sem baixa na Distribuição, na data de 28/06/2013. Em 

21/08/2018 consta no Sistema Apolo a seguinte certidão: “PROCESSO 

REALOCADO - Tendo em vista a publicação da Resolução 3/2014 que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071822/4/2020 Página 531 de 758



implantou a vara especializada de execução fiscal e determinação 

correicional, faço a realocação dos autos da Vara Especializada de 

Executivo Fiscal para a Vara Especializada de Executivo Fiscal.”, sic. Em 

16/01/2020 a Secretaria (CGJ) deste Juízo certificou que: “Certifico que o 

Processo nº 0014495-70.2005.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL 

(1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias 

Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ.”, sic, (ID 28054324). A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Após análise 

dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está presente 

QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do 

instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o 

transcurso do lapso quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse 

êxito em receber o crédito executado. No presente caso, levando-se em 

conta a redação dada ao CTN posterior a Lei Complementar nº 118/2005, 

tem-se que após o despacho ordenatório da citação em 10/02/2005, o qual 

retroage à data da distribuição da ação ocorrida em 27/12/2004, até a 

presente data, transcorreram mais de QUINZE ANOS sem que a Fazenda 

Pública obtivesse êxito no recebimento do seu crédito. A par do assunto, 

entendo que não pode a Parte Executada estar eternamente exposta à 

execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela inércia da 

Fazenda Pública Exequente. Dessa forma, tendo implementado no caso 

concreto o lapso temporal superior aos DEZ ANOS entre a data do último 

protocolo do Município Exequente (27/11/2009), até a presente data 

(15/04/2020) a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente dos autos, é medida de rigor, 

com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução do seu 

mérito. Nesse sentido, posiciona o nosso Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. 

SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

(PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 

E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80) – 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. 

PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO (ART. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). RECURSO 

DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a Fazenda 

Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de bens da 

empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou suspensão da 

fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição intercorrente. 

Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado ao caso: 

REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso desprovido.” (TJMT - 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA MANIFESTAÇÃO da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009).” Ademais, não se pode olvidar que o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste 

dispositivo para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente 

sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença 

para eventual interposição de recurso de Apelação supre a manifestação 

da Fazenda. A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a 

desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a 

decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta 

encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem 

flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 

para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva 

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a 

sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado 

(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - 

cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 

08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação do E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571, em 12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 
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natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0002096-09.2005.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de LUIS PINHEIRO DE 

QUEIROZ - CPF Nº NÃO INFORMADO, face à PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE da ação executiva dos créditos inscritos nas CDA’s Nºs 

2000/112334; 2001/36182; 2002/106435 e 2003/190143, cujas 

INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO 

SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos 

do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo 

Município Exequente, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o 

GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria Municipal de 

Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob 

pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUAS 

EXIGIBILIDADES devem ser excluída, por causa da incidência da 

prescrição intercorrente desta Ação de Execução Fiscal. ISENTO de 

custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do Art. 39 da 

Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe) o Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este 

Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. 

INTIME a Parte Executada (ATO ORDINATÓRIO), por Carta Registrada, em 

homenagem aos princípios fundamentais processuais previstos no Art. 8º 

do CPC, conforme Arts. 241, 271, e 274, todos do CPC. DEIXO de 

determinar a REMESSA dos autos para reexame desta sentença ao E. 

Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o disposto no 

Art. 496 do CPC, conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do 

referido artigo do CPC, vez que o valor da causa (R$396,93-) está abaixo 

de QUINHENTOS salários mínimos, hoje R$1.045,00-, ou seja, 

R$522.500,00-. Após o prazo recursal, CERTIFIQUE o trânsito em julgado 

(ATO ORDINATÓRIO) e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJE do 

Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá (ATO ORDINATÓRIO). A seguir, 

ARQUIVEM definitivamente estes autos (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE 

(DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá/MT, data registrada no Sistema PJE TJMT. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito lja - 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o 

juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato 

pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável à citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida 

em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de 

secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação 

será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 174. A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data 

da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; (Redação dada pela LCP nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; 

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor. - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: 

Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não 

tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem 

arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada 

pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este 

artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, serão 

inscritos, na forma da legislação própria, como Dívida Ativa, em registro 

próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será 

escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º 

- Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, 

proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais 

e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda 

Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, 

contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, 

exceto as tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, 

custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º (...). § 4º - A 

receita da Dívida Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos 

anteriores, bem como os valores correspondentes à respectiva 

atualização monetária, à multa e juros de mora e ao encargo de que tratam 

o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do 

Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa da União será apurada e 

inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 

2020. Dispõe sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais 

da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de 
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janeiro de 2020. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e 

regimentais, em observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de 

Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de exceção na 

Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo 

Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0013112-57.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOB JARDIM PAULISTA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0013112-57.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2004 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADA: IMOB JARDIM PAULISTA LTDA CNPJ NÃO INFORMADO – 

CONTRIBUINTE 1449 CDA's Nºs 1999/29875; 1999/29876; 2000/87367; 

2000/87368; 2000/87415; 2001/14308; 2001/14309; 2001/14353; 

2002/77219; 2002/77220; 2002/77270; 2003/155897; 2003/155898; e 

2003/155967. INSCRIÇÕES MUNICIPAIS Nº 01.5.14.038.0300.001; 

01.5.14.038.0314.001; e 01.5.14.047.0012.001 – IPTU’s. VALOR DA 

CAUSA: R$1.266,17- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 

27/12/2004 em suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de 

IMOB JARDIM PAULISTA LTDA – CNPJ N° NÃO INFORMADO, tendo como 

objeto o recebimento dos créditos inscritos nas CDA’s Nºs 1999/29875; 

1999/29876; 2000/87367; 2000/87368; 2000/87415; 2001/14308; 

2001/14309; 2001/14353; 2002/77219; 2002/77220; 2002/77270; 

2003/155897; 2003/155898 e 2003/155967, referentes ao não pagamento 

de IPTU’s dos imóveis de Inscrições Municipais nºs 01.5.14.038.0300.001; 

01.5.14.038.0314.001 e 01.5.14.047.0012.001, e o valor atribuído à causa 

foi R$1.266,17- (ID 28062166). A petição inicial veio instruída com as 

CDA’s acima mencionadas (ID 28062167, 28062168, 28062169 e 

28062170). Em 22/06/2009 foi determinada a citação da Parte Executada 

(ID 28062170 – p. 8), interrompendo o prazo prescricional, conforme Art. 

174 do CTN, tendo sido expedida Carta de Citação em 09/02/2010 (ID 

28062171), a qual retornou ao Juízo SEM assinatura de recebimento, sob 

motivo de devolução “Não existe o Nr” (ID 28062172). Em 28/11/2011 foi 

certificado pela Secretaria do Juízo da Primeira Vara Esp. Fazenda Pública 

que: “Certifico e dou fé, que a Exequente vem sendo reiteradamente 

intimada para fazer carga destes autos, visando o necessário impulso 

processual de sua responsabilidade. Certifico, ainda, que ao comparecer 

perante esta Secretaria, os prepostos ou procuradores da Exequente se 

recusam a receber em carga, não só os presentes autos, como, de 

maneira mais abrangente, inúmeras outras execuções, sobre a alegação 

de que não possuem procuradores para atender a demanda de processos 

de interesse da Exequente. Por tais razões, encaminho os autos 

conclusos para deliberações.”, sic. Em mesma data, o referido Juízo 

determinou o ARQUIVAMENTO dos autos, nos termos do Provimento nº 

10/2007-CGJ, sem baixa na Distribuição, cumprindo à Fazenda Pública 

requerer o seu desarquivamento. Em 21/08/2018 consta no Sistema Apolo 

a seguinte certidão: “PROCESSO REALOCADO - Tendo em vista a 

publicação da Resolução 3/2014 que implantou a vara especializada de 

execução fiscal e determinação correicional, faço a realocação dos autos 

da Vara Especializada de Executivo Fiscal para a Vara Especializada de 

Executivo Fiscal.”, sic. Em 16/01/2020 a Secretaria (CGJ) deste Juízo 

certificou que: “Certifico que o Processo nº 0013112-57.2005.8.11.0041 – 

Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.”, sic, (ID 28062096). A 

competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução 

Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME 

DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 

26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, 

vieram à conclusão nesta data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Inicialmente, apesar de existir despacho determinando o 

processamento deste executivo fiscal, pretendendo o recebimento dos 

créditos tributários inscritos nas CDA’s Nºs 1999/29875 e 1999/29876 

venc. 29/01/1999, observo que entre a data do vencimento das referidas 

CDA’s e a data de distribuição desta execução em 27/12/2004, já haviam 

decorrido mais de cinco anos sem a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva estabelecida pelo Parágrafo Único do Art. 174 da Lei nº 

5.172/1966 – C.T.N., a saber: “Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo 

protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o 

devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que 

importe em reconhecimento do débito pelo devedor.” (negritei). Sabe-se 

que a constituição definitiva do crédito tributário é feita através do seu 

lançamento, nos termos do Art. 142 do C.T.N., e que a notificação de tal 

lançamento se dá através do envio do carnê do IPTU ao Contribuinte, 

conforme SÚMULA 397 do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis: 

“SÚMULA 397 STJ: ‘O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo 

envio do carnê ao seu endereço.”. Além disso, sabe-se que a prescrição 

e a decadência estão previstas no C.T.N., em seu Art. 156, inc. V, como 
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CAUSAS EXTINTIVAS DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, aplicando-se ao caso a 

SÚMULA STJ 409, a saber: “SÚMULA STJ 409 - Em execução fiscal, a 

prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de 

ofício (art. 219, § 5º, do CPC).”. Dessa forma, o Município Exequente já não 

possuía mais o direito à ação de execução em relação às CDA’s N°s 

1999/29875 e 1999/29876 - venc. 29/01/1999, incorrendo em prescrição 

direta dos créditos tributários, impondo a este Juízo o reconhecimento ex 

officio de ausência de uma das condições desta ação de execução, qual 

seja, a exigibilidade parcial dos créditos tributários executados, por força 

do caput do Art. 174 do C.T.N., acima transcrito. Ressalta-se que este 

Juízo não deu causa à prescrição no caso presente, não se aplicando 

aqui o disposto na SÚMULA STJ 106, porque o crédito tributário já não era 

mais exigível quando da distribuição desta Execução Fiscal e que ‘cabe ao 

juiz zelar pela presença das condições da ação executiva, dentre elas a 

certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão 

tributária quando entre a constituição do crédito tributário e a promoção da 

execução decorreu o lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 1053658/RS, 

Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2008, 

DJe 14/10/2008. Quanto aos créditos REMANESCENTES, inscritos nas 

CDA’a N°s2000/87367; 2000/87368; 2000/87415; 2001/14308; 

2001/14309; 2001/14353; 2002/77219; 2002/77220; 2002/77270; 

2003/155897; 2003/155898 e 2003/155967, chega-se à conclusão que no 

caso concreto está presente QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se 

consubstancia na ocorrência do instituto da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE, a qual se deu com o transcurso do lapso quinquenal, 

sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito em receber o crédito 

executado. No presente caso, levando-se em conta a redação dada ao 

CTN posterior a Lei Complementar nº 118/2005, tem-se que após o 

despacho ordenatório da citação em 22/06/2009, o qual retroage à data da 

distribuição da ação ocorrida em 27/12/2004, até a presente data, 

transcorreram mais de QUINZE ANOS sem que a Fazenda Pública 

obtivesse êxito no recebimento do seu crédito. A par do assunto, entendo 

que não pode a Parte Executada estar eternamente exposta à execução 

fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela inércia da Fazenda 

Pública Exequente. Dessa forma, tendo implementado no caso concreto o 

lapso temporal superior aos QUINZE ANOS entre a data da distribuição 

processual (27/12/2004), até a presente data (15/04/2020) a fim de não 

permitir à Fazenda Pública manter indefinidamente a relação processual 

inócua, o reconhecimento, de ofício, por este Juízo da prescrição 

intercorrente dos autos, é medida de rigor, com a consequente extinção 

desta execução fiscal com resolução do seu mérito. Nesse sentido, 

posiciona o nosso Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80) – 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. 

PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO (ART. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). RECURSO 

DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a Fazenda 

Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de bens da 

empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou suspensão da 

fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição intercorrente. 

Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado ao caso: 

REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso desprovido.” (TJMT - 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA MANIFESTAÇÃO da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009).”. Ademais, não se pode olvidar que o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste 

dispositivo para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente 

sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença 

para eventual interposição de recurso de Apelação supre a manifestação 

da Fazenda. A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a 

desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a 

decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta 

encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem 

flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 

para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva 

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a 

sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado 

(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - 

cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 

08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação do E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571, em 12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 
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a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0013112-57.2005.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de IMOB JARDIM 

PAULISTA LTDA – CNPJ N° NÃO INFORMADO, face à ocorrência da 

PRESCRIÇÃO DIRETA dos créditos tributários inscritos nas CDA’s Nºs 

1999/29875 e 1999/29876, e face à PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da 

ação executiva dos créditos inscritos nas CDA’s Nºs 2000/87367; 

2000/87368; 2000/87415; 2001/14308; 2001/14309; 2001/14353; 

2002/77219; 2002/77220; 2002/77270; 2003/155897; 2003/155898 e 

2003/155967, cujas INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ DEVERÃO SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da 

relação de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei 

nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao CADASTRO DO 

CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da 

Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do 

Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 C.P.), pois SUAS EXIGIBILIDADES devem ser excluída, por causa da 

incidência da prescrição direta e da prescrição intercorrente desta Ação 

de Execução Fiscal. ISENTO de custas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME 

(PJe) o Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), através do Sr. 

Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, 

§ 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. DEIXO de determinar a intimação da 

Parte Executada por AR, visto que o endereço fornecido pelo Município 

Exequente nos autos se mostrou incorreto (ID 28062172). DEIXO de 

determinar a REMESSA dos autos para reexame desta sentença ao E. 

Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o disposto no 

Art. 496 do CPC, conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do 

referido artigo do CPC, vez que o valor da causa (R$1.266,17-) está 

abaixo de QUINHENTOS salários mínimos, hoje R$1.045,00-, ou seja, R$ 

522.500,00-. Após o prazo recursal, CERTIFIQUE o trânsito em julgado 

(ATO ORDINATÓRIO) e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJE do 

Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá (ATO ORDINATÓRIO). A seguir, 

ARQUIVEM definitivamente estes autos (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE 

(DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá/MT, data registrada no Sistema PJE TJMT. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito lja - 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o 

juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato 

pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável à citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida 

em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de 

secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação 

será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 141. O crédito 

tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou 

tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta 

Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de 

responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela 

LCP nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial 

que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda 

que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. - 

LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de 

natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como receita do 

exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 
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subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0002521-36.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELENICE DE OLIVEIRA SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0002521-36.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2004 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADA: ELENICE DE OLIVEIRA SOUSA CPF Nº NÃO INFORMADO - 

CONTRIBUINTE 55609 CDA's Nºs 2002/94055 e 2003/175808. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 01.8.14.015.0295.001 – IPTU’s VALOR DA CAUSA: 

R$311,23- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 27/12/2004 em 

suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de ELENICE DE 

OLIVEIRA SOUSA – CPF N° NÃO INFORMADO, tendo como objeto o 

recebimento dos créditos inscritos nas CDA’s Nºs 2002/94055 e 

2003/175808, referentes ao não pagamento de IPTU’s do imóvel de 

Inscrição Municipal nº 01.8.14.015.0295.001, e o valor atribuído à causa 

foi R$311,23- (ID 28062107). A petição inicial veio instruída com as CDA’s 

acima mencionadas (ID 28062107). Em 03/02/2005 foi determinada a 

citação da Parte Executada (ID 28062387 – p. 1), não havendo informação 

quanto ao cumprimento. Em 25/05/2007, segundo consta do Sistema 

Apolo, foi proferida DECISÃO pelo Juízo da Primeira Vara Esp. Fazenda 

Pública, determinando o ARQUIVAMENTO dos autos, conforme Provimento 

nº 18/2007-CGJ, nos seguintes termos: “Assim, consoante se verifica sói 

a hipótese aqui retratada, porquanto, trata-se execução fundada em 

crédito de valor inferior a R$ 371,00 (trezentos e setenta e um reais), 

razão pela qual, impõe-se o arquivamento até como forma de garantir os 

princípios Constitucionais supra citados. ISTO POSTO, nos termos do art 

1º, do Provimento nº 18/2007 da E. Corregedoria Geral da Justiça de Mato 

Grosso determino o ARQUIVAMENTO destes autos, sem baixa no Cartório 

Distribuidor, baixando-os, apenas, no relatório estatístico.” sic. Segundo 

consta do Sistema Apolo, estes autos foram REDISTRIBUÍDOS a este 

Juízo, na data de 13/02/2015. Em 15/01/2020 a Secretaria (CGJ) deste 

Juízo cer t i f i cou que:  “Cer t i f i co  que o  Processo n º 

0002521-36.2005.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - 

originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas 

n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ.”, sic, (ID 28054316). A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Após análise 

dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está presente 

QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do 

instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o 

transcurso do lapso quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse 

êxito em receber o crédito executado. Ressalta-se que à época em que foi 

deferida a citação da Parte Executada em 03/02/2005, vigia o Art. 219 do 

CPC/1973, que expressamente estabelecia que somente a citação válida 

interromperia a prescrição e no seu § 1º previa que a interrupção da 

prescrição retroagia à data da propositura da ação. No presente caso, 

levando-se em conta a redação dada ao inc. I do Art. 174 do C.T.N. 

anterior à Lei Complementar nº 118/2005, de 09/02/2005, em vigor a partir 

de 04/06/2005 (Art. 4º - 120 dias após publicação), verifica-se que após a 

distribuição processual ocorrida em 27/12/2004, até a presente data, já 

decorreram mais de QUINZE ANOS, sem que a Fazenda Pública Municipal 

obtivesse êxito na cobrança. A par do assunto, entendo que não pode a 

Parte Executada estar eternamente exposta à execução fiscal, tampouco 

o Poder Judiciário onerado pela inércia da Fazenda Pública Exequente. 

Dessa forma, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos QUINZE ANOS entre a data da distribuição processual 

(27/12/2004), até a presente data (15/04/2020) a fim de não permitir à 

Fazenda Pública manter indefinidamente a relação processual inócua, o 

reconhecimento, de ofício, por este Juízo da prescrição intercorrente dos 

autos, é medida de rigor, com a consequente extinção desta execução 
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fiscal com resolução do seu mérito. Nesse sentido, posiciona o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. 

PRESCRIÇÃO. DESPACHO CITATORIO. LEI 6.830/1980, ART. 8., PAR. 2. 

CPC, ART. 219, PAR. 4. CTN, ART. 174. I - NO PROCESSO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, O DESPACHO ORDENANDO A CITAÇÃO DO EXECUTADO, POR 

SI, NÃO PRODUZ O EFEITO DE INTERROMPER A PRESCRIÇÃO (LEI 

6.830/1980, ART. 8., PAR. 2., C/C OS ARTS. 219, PAR. 4., CPC, E 174, 

CTN). PERSISTENCIA DO PRAZO QUINQUENAL. 2. JURISPRUDENCIA 

UNIFORMIZADA ESTADEADA EM EMBARGOS DE DIVERGENCIA 

(PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ). 3. RECURSO IMPROVIDO.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, REsp 81.832/RS, julgado em 

21/10/1996, DJ 25/11/1996, p. 46150). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL E 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. 

PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. 1. - O 

art. 8º, § 2º, da Lei n. 6.830/80, nos termos em que foi admitido em nosso 

ordenamento jurídico, não tem prevalência. A sua aplicação há de sofrer 

os limites impostos pelo art. 174 do Código Tributário Nacional. 2. - 

Repugnam os princípios informadores do nosso sistema tributário a 

prescrição indefinida. Há de, após o decurso de determinado tempo sem 

promoção da parte interessada, se estabilizar o conflito pela via da 

prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes. 3. - Os casos de 

interrupção do prazo prescricional estão previstos no art. 174 do CTN, o 

qual tem natureza de lei complementar e, por isso, se sobrepõe à Lei de 

Execuções Fiscais (6.830/80), que é lei ordinária. 4. - Não efetivada a 

regular citação do contribuinte antes de transcorridos cinco anos da data 

da constituição definitiva do crédito tributário, a prescrição há de ser 

decretada. 5. - Embargos de divergência acolhidos.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, EREsp 85.144/RJ, julgado em 

14/02/2001, DJ 02/04/2001, p. 250) (negritei). “PROCESSO CIVIL E 

TRIBUTÁRIO- PRESCRIÇÃO – COBRANÇA DE IPTU. 1. A obrigação 

tributária nasce com o fato gerador, mas o crédito respectivo só se 

aperfeiçoa com o lançamento, fazendo nascer, a partir daí, um crédito que 

pode ser cobrado no curso dos próximos cinco anos. 2. A inscrição do 

crédito na dívida ativa é mera providência burocrática, sem força para 

arcar algum termo prescricional. 3. Somente a citação é capaz de 

interromper o prazo prescricional, não podendo ser considerado para 

tanto o disposto no CPC. 4 Recurso especial provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, REsp 605.037/MG, julgado em 

01/04/2004, DJ 07/06/2004, p. 212). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE CINCO 

ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. 

Trata-se de Execução Fiscal em que o Tribunal local consignou que "as 

diligências realizadas restaram infrutíferas" e que "não pode o executado 

ser eternamente exposto à Execução, tampouco o Judiciário onerado pela 

inércia do exeqüente" (fl. 100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto 

probatório dos autos, o Tribunal de origem asseverou em seu acórdão que 

o exequente não diligenciou utilmente no processo por período superior a 

5 anos, caracterizando sua inércia, sendo imperiosa a decretação da 

prescrição intercorrente pela inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no 

REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; 

AgRg no REsp 1.364.440/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira 

Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não 

provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt 

no REsp 1602277/PR, julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). (negritei). 

Por outro lado, inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA 

MANIFESTAÇÃO da Fazenda Pública, consoante disposição contida no 

Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, tratando de Execução Fiscal de Pequeno 

Valor, segundo § 5º do Art. 40 da LEF, a manifestação prévia da Fazenda 

Pública será DISPENSADA, ex vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. (...) § 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública 

prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças 

judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de 

Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009).”. Ademais, não 

se pode olvidar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem 

flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a decisão que 

decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública, 

posto que a intimação da sentença para eventual interposição de recurso 

de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A propósito, colha-se: 

“TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação 

do E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – 

Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571, em 12/09/2018, verbis: “RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071822/4/2020 Página 538 de 758



automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0002521-36.2005.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de ELENICE DE 

OLIVEIRA SOUSA – CPF N° NÃO INFORMADO, face à PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE da ação executiva dos créditos inscritos nas CDA’s Nºs 

2002/94055 e 2003/175808, cujas INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA ATIVA DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS 

imediatamente da relação de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao 

CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade 

e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUAS EXIGIBILIDADES devem ser 

excluída, por causa da incidência da prescrição intercorrente desta Ação 

de Execução Fiscal. ISENTO de custas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME 

(PJe) o Município Exequente (ATO ORDINTÓRIO), através do Sr. 

Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, 

§ 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. INTIME a Parte Executada (ATO 

ORDINATÓRIO), por Carta Registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC, conforme Arts. 

241, 271 e 274, todos do CPC. DEIXO de determinar a REMESSA dos autos 

para reexame desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em 

razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, conforme 

expressa determinação do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, vez que o 

valor da causa (R$311,23-) está abaixo de quinhentos salários mínimos, 

hoje R$ 1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. Após o prazo recursal, 

CERTIFIQUE o trânsito em julgado (ATO ORDINATÓRIO) e DÊEM-SE 

BAIXAS na Distribuição e Sistema PJe do Fórum José Vidal da Comarca de 

Cuiabá (ATO ORDINATÓRIO). A seguir, ARQUIVEM definitivamente estes 

autos (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA sucessivamente. Cuiabá/MT, data 

registrada no Sistema PJE TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito lja - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. 

Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 

pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. 

Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o 

interessado para integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade 

do processo é indispensável à citação do réu ou do executado, 

ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de 

improcedência liminar do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a 

sentença de mérito proferida em favor do réu antes da citação, incumbe 

ao escrivão ou ao chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do 

julgamento. Art. 246. A citação será feita: ... § 1º Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as 

intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos 

advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se 

presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. 

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher 

ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - decidir, de 

ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; 

- LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de 

natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como receita do 

exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 
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pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0014173-50.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EMILIO MAGALHAES OAB - MT3632-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME LUIZ DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0014173-50.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2004 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADO: JAIME LUIZ DE SOUZA CPF Nº NÃO INFORMADO - 

CONTRIBUINTE 78453 CDA's Nºs 1999/57454; 2000/115935; 2001/39084; 

2002/110340 e 2003/194759. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.9.45.035.0120.001 – IPTU’s VALOR DA CAUSA: R$397,46- SENTENÇA 

196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL distribuída inicialmente em 27/12/2004 em suporte físico, pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de JAIME LUIZ DE SOUZA– CPF N° 

NÃO INFORMADO, tendo como objeto o recebimento dos créditos inscritos 

nas CDA’s Nºs 1999/57454; 2000/115935; 2001/39084; 2002/110340 e 

2003/194759, referentes ao não pagamento de IPTU’s do imóvel de 

Inscrição Municipal nº 0101.9.45.035.0120.001, e o valor atribuído à causa 

foi R$397,46- (ID 28082862). A petição inicial veio instruída com as CDA’s 

acima mencionadas (ID 28082862 e 28084094). Em 17/01/2006 foi 

determinada a citação da Parte Executada (ID 28082862 – p.1), 

interrompendo o prazo prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo 

sido expedida a Carta de Citação em 26/09/2006 (ID 28084095 – p. 3), a 

qual retornou ao Juízo COM assinatura de recebimento em 16/10/2006 (ID 

28084095 – p. 4). Em 14/06/2010 o Município Exequente peticionou nos 

autos para requerer PENHORA em dinheiro via BACENJUD (ID 28084096 – 

p. 4), tendo sido DEFERIDA pelo Juízo da Segunda Vara Esp. da Fazenda 

Pública em 09/08/2011 (ID 28084096 – p. 6), a qual restou INFRUTÍFERA (ID 

28084096 – p. 7/8). Em 17/05/2013, segundo consta do Sistema Apolo, foi 

proferida DECISÃO pelo Juízo da Segunda Vara Esp. Fazenda Pública, 

determinando o ARQUIVAMENTO dos autos, conforme Provimento nº 

13/2013-CGJ, nos seguintes termos: “No manuseio dos autos verifico que 

a presente Execução Fiscal possui valor que não ultrapassa 15 Unidades 

Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT. Assim, a teor do que 

dispõe o art. 1º do Provimento n°. 13/2013 – CGJ, determino o seu 

arquivamento, com baixa apenas no relatório estatístico.”, sic. Em 

21/08/2018 consta no Sistema Apolo a seguinte certidão: “PROCESSO 

REALOCADO - Tendo em vista a publicação da Resolução 3/2014 que 

implantou a vara especializada de execução fiscal e determinação 

correicional, faço a realocação dos autos da Vara Especializada de 

Executivo Fiscal para a Vara Especializada de Executivo Fiscal.”, sic. Em 

22/11/2018, em sede de REGIME DE EXCEÇÃO 2018, o MMº Juiz de Direito 

Auxiliar CGJ, Dr. Aristeu Dias Batista Vilella proferiu despacho, 

determinando o cumprimento da decisão retro, sic. Em 14/01/2020 a 

Secretaria (CGJ) deste Juízo certificou que: “Certifico que o Processo nº 

0014173-50.2005.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - 

originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas 

n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ..”, sic, (ID 28082863). A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Após análise 

dos autos, constata-se que apesar de existir despacho determinando o 

processamento deste executivo fiscal, pretendendo o recebimento do 

crédito tributário inscrito na CDA nº 1999/57454 venc. 29/01/1999, 

observo que entre a data do vencimento da referida CDA e a data de 

distribuição desta execução em 27/12/2004, já haviam decorrido mais de 

cinco anos sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva estabelecida 

pelo Parágrafo Único do Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N., a saber: 

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 

cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo 

único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a 

citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato 

judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco 

ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo 

devedor.” (negritei). Sabe-se que a constituição definitiva do crédito 

tributário é feita através do seu lançamento, nos termos do Art. 142 do 

C.T.N., e que a notificação de tal lançamento se dá através do envio do 

carnê do IPTU ao Contribuinte, conforme SÚMULA 397 do E. Superior 

Tribunal de Justiça, verbis: “SÚMULA 397 STJ: ‘O contribuinte do IPTU é 

notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço.”. Além 

disso, sabe-se que a prescrição e a decadência estão previstas no 

C.T.N., em seu Art. 156, inc. V, como CAUSAS EXTINTIVAS DO CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO, aplicando-se ao caso a SÚMULA STJ 409, a saber: 

“SÚMULA STJ 409 - Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da 

propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do 

CPC).”. Dessa forma, o Município Exequente já não possuía mais o direito à 

ação de execução em relação a CDA N° 1999/57454 venc. 29/01/1999, 

incorrendo em prescrição direta do crédito tributário, impondo a este Juízo 

o reconhecimento ex officio de ausência de uma das condições desta 

ação de execução, qual seja, a exigibilidade parcial do crédito tributário 
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executado, por força do caput do Art. 174 do C.T.N., acima transcrito. 

Ressalta-se que este Juízo não deu causa à prescrição no caso presente, 

não se aplicando aqui o disposto na SÚMULA STJ 106, porque o crédito 

tributário já não era mais exigível quando da distribuição desta Execução 

Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar pela presença das condições da ação 

executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela 

prescrição da pretensão tributária quando entre a constituição do crédito 

tributário e a promoção da execução decorreu o lustro prescricional.’, ex 

vi STJ, REsp 1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. Quanto aos créditos 

REMANESCENTES inscritos nas CDA’s N°s2000/115935; 2001/39084; 

2002/110340 e 2003/194759, chega-se à conclusão que no caso concreto 

está presente QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se consubstancia na 

ocorrência do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu 

com o transcurso do lapso quinquenal, sem que a Fazenda Pública 

obtivesse êxito em receber o crédito executado. No presente caso, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN posterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, tem-se que após o despacho ordenatório da citação em 

17/01/2006, o qual retroage à data da distribuição da ação ocorrida em 

27/12/2004, houve a citação da Parte Executada em 16/10/2006, e, até a 

presente data, transcorreram mais de TREZE ANOS sem que a Fazenda 

Pública obtivesse êxito no recebimento do seu crédito. A par do assunto, 

entendo que não pode a Parte Executada estar eternamente exposta à 

execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela inércia da 

Fazenda Pública Exequente. Dessa forma, tendo implementado no caso 

concreto o lapso temporal superior aos DOZE ANOS entre a data do último 

protocolo do Município Exequente (14/06/2010), até a presente data 

(15/04/2010) a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente dos autos, é medida de rigor, 

com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução do seu 

mérito. Nesse sentido, posiciona o nosso Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. 

SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

(PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 

E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80) – 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. 

PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO (ART. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). RECURSO 

DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a Fazenda 

Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de bens da 

empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou suspensão da 

fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição intercorrente. 

Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado ao caso: 

REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso desprovido.” (TJMT - 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA MANIFESTAÇÃO da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009).”. Ademais, não se pode olvidar que o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste 

dispositivo para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente 

sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença 

para eventual interposição de recurso de Apelação supre a manifestação 

da Fazenda. A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a 

desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a 

decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta 

encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem 

flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 

para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva 

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a 

sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado 

(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - 

cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 

08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação do E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571, em 12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 
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citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0014173-50.2005.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de JAIME LUIZ DE 

SOUZA – CPF N° NÃO INFORMADO, face à ocorrência da PRESCRIÇÃO 

DIRETA do crédito tributário inscrito na CDA Nº 1999/57454 e face à 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE desta ação executiva dos créditos 

inscritos nas CDA’s Nºs 2000/115935; 2001/39084; 2002/110340 e 

2003/194759, cujas INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ DEVERÃO SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da 

relação de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei 

nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao CADASTRO DO 

CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da 

Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do 

Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 C.P.), pois SUAS EXIGIBILIDADES devem ser excluída, por causa da 

incidência da prescrição direta e da prescrição intercorrente desta Ação 

de Execução Fiscal. ISENTO de custas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME 

(PJe) o Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), através do Sr. 

Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, 

§ 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. INTIME a Parte Executada (ATO 

ORDINATÓRIO), por Carta Registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC, conforme Arts. 

241, 271 e 274, todos do CPC. DEIXO de determinar a REMESSA dos autos 

para reexame desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em 

razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, conforme 

expressa determinação do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, vez que o 

valor da causa (R$397,46-) está abaixo de quinhentos salários mínimos, 

hoje R$ 1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. Após o prazo recursal, 

CERTIFIQUE o trânsito em julgado (ATO ORDINATÓRIO) e DÊEM-SE 

BAIXAS na Distribuição e Sistema PJE do Fórum José Vidal da Comarca de 

Cuiabá (ATO ORDINATÓRIO). A seguir, ARQUIVEM definitivamente estes 

autos (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA sucessivamente. Cuiabá/MT, data 

registrada no Sistema PJE TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito lja - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. 

Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 

pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. 

Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o 

interessado para integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade 

do processo é indispensável à citação do réu ou do executado, 

ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de 

improcedência liminar do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a 

sentença de mérito proferida em favor do réu antes da citação, incumbe 

ao escrivão ou ao chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do 

julgamento. Art. 246. A citação será feita: ... § 1º Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as 

intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos 

advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se 

presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. 

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher 

ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - decidir, de 

ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; 

- LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de 

natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como receita do 

exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 
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n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentação de 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0013832-24.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EURIPEDES ROSA DE PAIVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0013832-24.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2004 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADO: EURÍPEDES ROSA DE PAIVA CPF Nº NÃO INFORMADO - 

CONTRIBUINTE 84226 CDA's Nºs 1999/59802; 2000/123624; 2001/44827; 

2002/117560 e 2003/203158. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

04.1.42.006.0075.001 – IPTU’s VALOR DA CAUSA: R$403,40- SENTENÇA 

196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL distribuída inicialmente em 27/12/2004 em suporte físico, pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de EURÍPEDES ROSA DE PAIVA – CPF 

N° NÃO INFORMADO, tendo como objeto o recebimento dos créditos 

inscritos nas CDA’s Nºs 1999/59802; 2000/123624; 2001/44827; 

2002/117560 e 2003/203158, referentes ao não pagamento de IPTU’s do 

imóvel de Inscrição Municipal nº 04.1.42.006.0075.001, e o valor atribuído 

à causa foi R$403,40- (ID 28085852). A petição inicial veio instruída com 

as CDA’s acima mencionadas (ID 28085852 e 28086453). Em 04/05/2005 

foi determinada a citação da Parte Executada (ID 28085852 – p.1), tendo 

sido expedida Carta de Citação em 23/11/2005 (ID 28086455), a qual 

retornou SEM assinatura de recebimento, sob motivo de devolução 

“Desconhecido” (ID 28086457). Em 27/04/2006 o Município Exequente 

peticionou nos autos para requerer a citação da Parte Executada via Edital 

(ID 28086458). Em 12/06/2006 o Juízo da Quinta Vara Esp. da Fazenda 

Pública proferiu despacho, DEFERINDO o pedido retro (ID 28086460), 

tendo sido expedido Edital de Citação em 23/04/2007 (ID 28086461), o qual 

foi afixado no átrio do Fórum desta Capital na mesma data (ID 28086461). 

Em 29/05/2007 o Juízo da Quinta Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu 

DECISÃO, declarando a PRESCRIÇÃO DIRETA da CDA N° 1999/59802 (ID 

28086462). Em 28/11/2008 o Município Exequente interpôs RECURSO DE 

APELAÇÃO contra decisão retro, requerendo provimento para afastar a 

prescrição (ID’s 28086464, 28086465 e 28086466). Em 25/03/2011 o Juízo 

da Quinta Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu DECISÃO, não 

conhecendo da Apelação por inadequação da via recursal eleita (ID 

28086467). Consta do Sistema Apolo, que em 08/10/2013, a Secretaria do 

Juízo da Vara Esp. Fazenda Pública procedeu o ARQUIVAMENTO nos 

termos do Provimento nº 013/2013-CGJ, ex vi: “Certifico, para os devidos 

fins que se tratam os presente autos de Execução Fiscal, cujo valor da 

Causa é inferior a 15 UPF-MT, o que atualmente perfaz a quantia de R$ 

1.528,20 (um mil quinhentos e vinte e oito reais e vinte centavos). Diante 

do constatado nos termos do Provimento 13/2013 – CGJ, encaminho os 

autos ao arquivo provisório, até novas determinações.”, sic. Em 

21/08/2018 consta no Sistema Apolo a seguinte certidão: “PROCESSO 

REALOCADO - Tendo em vista a publicação da Resolução 3/2014 que 

implantou a vara especializada de execução fiscal e determinação 

correicional, faço a realocação dos autos da Vara Especializada de 

Executivo Fiscal para a Vara Especializada de Executivo Fiscal.”, sic. Em 

24/01/2020 a Secretaria (CGJ) deste Juízo certificou que: “Certifico que o 

Processo nº 0013832-24.2005.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL 

(1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias 

Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ.”, sic, (ID 28085853). A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, em 

que pese ter sido expedido Edital de Citação em 23/04/2007, evidencia-se 

que todos os atos processuais realizados a partir da frustração da 

citação por carta, são NULOS, pois à época a jurisprudência do E. 

Superior Tribunal de Justiça já era pacífica no sentido de que para ser 

deferida a citação por edital há necessidade de exaurimento de todos os 

meios na tentativa de localizar o devedor, não bastando o simples retorno 

do AR sem cumprimento. Vejamos o entendimento jurisprudencial nesse 

sentido, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL EXECUÇÃO 

FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE APÓS O EXAURIMENTO 

DE TODOS OS MEIOS À LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. Na execução 

fiscal a citação do devedor por edital só é possível após o esgotamento de 

todos os meios possíveis à sua localização. Constatado pelo Tribunal de 

origem que não foram envidados esforços e promovidas as diligências 

necessárias para localização do devedor, impossível a citação por edital. 

Recurso especial não conhecido. (REsp n. 357.550-RS, Rel. Min. Peçanha 

Martins, DJ de 6.3.2006). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO 

FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE APÓS O EXAURIMENTO 

DE TODOS OS MEIOS À LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. 1. Na execução 

fiscal a citação do devedor por edital só é possível após o esgotamento de 

todos os meios possíveis à sua localização. 2. A citação por oficial de 

justiça deve preceder a citação por edital, a teor do que dispõe o art. 224 

do CPC, de aplicação subsidiária à Lei de Execução Fiscal (Lei n. 

6.830/1980, art. 1º). 3. Precedentes jurisprudenciais desta Corte: (REsp n. 

510.791-GO, desta relatoria, DJ de 20.10.2003; REsp n. 451.030-SP, 

Relator Ministro José Delgado, DJ de 11.11.2002; EDREsp n. 417.888-SP, 

Relator Ministro Paulo Medina, DJ de 16.9.2002 e REsp n. 247.368-RS, 

Relator Ministro José Delgado, DJ de 29.5.2000). 4. Agravo regimental 

improvido.” (AgRg no REsp n. 597.981-PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 

28.6.2004). (negritei). No mesmo sentido, em 25/11/2009 foi publicada a 

SÚMULA 414 STJ, verbis: “SÚMULA 414 STJ: A citação por edital na 
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execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.”. Por 

seu turno, os Arts. 247 e 248 do CPC/1973 são claros quando 

estabelecem: “Art. 247. As citações e as intimações serão nulas, quando 

feitas sem observância das prescrições legais. Art. 248. Anulado o ato, 

reputam-se de nenhum efeito todos os subsequentes, que dele dependam; 

todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras, que 

dela sejam independentes.” Sobre nulidade da citação efetuada sem as 

prescrições legais, nosso E. Tribunal de Justiça já decidiu, verbis: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO DA 

PRETENSÃO OU INTERCORRENTE - OCORRÊNCIA -RECONHECIMENTO EX 

OFFICIO - LEI Nº 11.280/06 - POSSIBILIDADE - PROVIMENTO Nº 

18/2007-CJG - INAPLICABILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. As alterações 

introduzidas no CPC pela Lei nº 11.280/06 determinam que o juiz 

pronuncie, de ofício, a prescrição (§5º do art. 219). Concretiza-se a 

prescrição se decorrido mais de cinco anos da constituição do crédito e a 

propositura da ação (art. 174, CTN). Não há como falar em inércia do 

Poder Judiciário, porque a prática de atos necessários para o ajuizamento 

e regular andamento do processo cabe ao autor da ação. Não se aplica o 

provimento nº 18/2007-CGJ, em créditos tributários prescritos.” (TJMT, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DR. GILPERES 

FERNANDES DA SILVA, Ap 7454/2008, Julgado em 31/03/2008, Publicado 

no DJE 24/04/2008). (negritei). “APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - 

OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO - 

POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO EX OFFICIO - LEI Nº 11.280/06 - 

RECURSO DESPROVIDO. As alterações introduzidas no Código de 

Processo Civil pela Lei nº 11.280/06 determinam que o juiz pronuncie de 

ofício a prescrição (§ 5º do art. 219). Concretiza-se a prescrição se 

decorridos mais de cinco anos da constituição do crédito e a propositura 

da ação, bem como se transcorridos mais de cinco anos sem que tenha 

havido a citação válida do executado (art. 174, CTN). Não há falar em 

inércia do Poder Judiciário, porque a prática de atos necessários para 

ajuizamento e regular andamento do processo cabe ao autor do feito.” 

(TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. A. BITAR FILHO, 

Ap 90837/2008, Julgado em 17/12/2008, Publicado no DJE 03/03/2009). 

(negritei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO 

DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO - MATÉRIA QUE NÃO EXIGE 

DILAÇÃO PROBATÓRIA - REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO DA 

EMPRESA EXECUTADA - CITAÇÃO POR EDITAL - AUSÊNCIA DO NOME DA 

PARTE - NULIDADE DA CITAÇÃO EM RELAÇÃO A ELA - PRESCRIÇÃO 

NÃO INTERROMPIDA - RECURSO DESPROVIDO. A discussão de matéria 

que não depende de dilação probatória pode ser efetuada na via estreita 

da exceção de pré-executividade. Se o nome da sócia da empresa 

executada, a quem foi redirecionada a execução, não constou da citação 

por edital, a citação é nula em relação a ela. A citação nula não interrompe 

a prescrição.Em se tratando de redirecionamento de execução fiscal 

contra sócio da empresa executada, a prescrição aperfeiçoa-se no prazo 

de cinco anos, computados entre a citação da pessoa jurídica e a do 

sócio.” (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. JURACY 

PERSIANI, Julgado em 17/12/2008, AI 100125/2008, Publicado no DJE 

13/01/2009). (negritei). Além disso, com relação aos créditos executados 

remanescentes inscritos nas CDA’s N°s 2000/123624; 2001/44827; 

2002/117560 e 2003/203158, chega-se à conclusão que no caso concreto 

está presente QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se consubstancia na 

ocorrência do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu 

com o transcurso do lapso quinquenal, sem que a Fazenda Pública 

obtivesse êxito em receber o crédito executado. Ressalta-se que à época 

em que foi deferida a citação da Parte Executada em 04/05/2005, vigia o 

Art. 219 do CPC/1973, que expressamente estabelecia que somente a 

citação válida interromperia a prescrição e no seu § 1º previa que a 

interrupção da prescrição retroagia à data da propositura da ação. No 

presente caso, levando-se em conta a redação dada ao inc. I do Art. 174 

do C.T.N. anterior à Lei Complementar nº 118/2005, de 09/02/2005, em 

vigor a partir de 04/06/2005 (Art. 4º - 120 dias após publicação), 

verifica-se que após a distribuição processual ocorrida em 27/12/2004, 

até a presente data, já decorreram mais de QUINZE ANOS, sem que a 

Fazenda Pública Municipal obtivesse êxito na cobrança. A par do assunto, 

entendo que não pode a Parte Executada estar eternamente exposta à 

execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela inércia da 

Fazenda Pública Exequente. Dessa forma, tendo implementado no caso 

concreto o lapso temporal superior aos ONZE ANOS entre a data do último 

protocolo do Município Exequente (28/11/2008), até a presente data 

(15/04/2020) a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente dos autos, é medida de rigor, 

com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução do seu 

mérito. Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

“PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. DESPACHO 

CITATORIO. LEI 6.830/1980, ART. 8., PAR. 2. CPC, ART. 219, PAR. 4. CTN, 

ART. 174. I - NO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL, O DESPACHO 

ORDENANDO A CITAÇÃO DO EXECUTADO, POR SI, NÃO PRODUZ O 

EFEITO DE INTERROMPER A PRESCRIÇÃO (LEI 6.830/1980, ART. 8., PAR. 

2., C/C OS ARTS. 219, PAR. 4., CPC, E 174, CTN). PERSISTENCIA DO 

PRAZO QUINQUENAL. 2. JURISPRUDENCIA UNIFORMIZADA ESTADEADA 

EM EMBARGOS DE DIVERGENCIA (PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ). 3. 

RECURSO IMPROVIDO.” (STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro MILTON LUIZ 

PEREIRA, REsp 81.832/RS, julgado em 21/10/1996, DJ 25/11/1996, p. 

46150). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. 

CITAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. 1. - O art. 8º, § 2º, da Lei n. 6.830/80, 

nos termos em que foi admitido em nosso ordenamento jurídico, não tem 

prevalência. A sua aplicação há de sofrer os limites impostos pelo art. 174 

do Código Tributário Nacional. 2. - Repugnam os princípios informadores 

do nosso sistema tributário a prescrição indefinida. Há de, após o decurso 

de determinado tempo sem promoção da parte interessada, se estabilizar 

o conflito pela via da prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes. 

3. - Os casos de interrupção do prazo prescricional estão previstos no 

art. 174 do CTN, o qual tem natureza de lei complementar e, por isso, se 

sobrepõe à Lei de Execuções Fiscais (6.830/80), que é lei ordinária. 4. - 

Não efetivada a regular citação do contribuinte antes de transcorridos 

cinco anos da data da constituição definitiva do crédito tributário, a 

prescrição há de ser decretada. 5. - Embargos de divergência acolhidos.” 

(STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, EREsp 85.144/RJ, 

julgado em 14/02/2001, DJ 02/04/2001, p. 250) (negritei). “PROCESSO 

CIVIL E TRIBUTÁRIO- PRESCRIÇÃO – COBRANÇA DE IPTU. 1. A obrigação 

tributária nasce com o fato gerador, mas o crédito respectivo só se 

aperfeiçoa com o lançamento, fazendo nascer, a partir daí, um crédito que 

pode ser cobrado no curso dos próximos cinco anos. 2. A inscrição do 

crédito na dívida ativa é mera providência burocrática, sem força para 

arcar algum termo prescricional. 3. Somente a citação é capaz de 

interromper o prazo prescricional, não podendo ser considerado para 

tanto o disposto no CPC. 4 Recurso especial provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, REsp 605.037/MG, julgado em 

01/04/2004, DJ 07/06/2004, p. 212). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE CINCO 

ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. 

Trata-se de Execução Fiscal em que o Tribunal local consignou que "as 

diligências realizadas restaram infrutíferas" e que "não pode o executado 

ser eternamente exposto à Execução, tampouco o Judiciário onerado pela 

inércia do exeqüente" (fl. 100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto 

probatório dos autos, o Tribunal de origem asseverou em seu acórdão que 

o exequente não diligenciou utilmente no processo por período superior a 

5 anos, caracterizando sua inércia, sendo imperiosa a decretação da 

prescrição intercorrente pela inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no 

REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; 

AgRg no REsp 1.364.440/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira 

Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não 

provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt 

no REsp 1602277/PR, julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). (negritei). 

Por outro lado, inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA 

MANIFESTAÇÃO da Fazenda Pública, consoante disposição contida no 

Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, tratando de Execução Fiscal de Pequeno 

Valor, segundo § 5º do Art. 40 da LEF, a manifestação prévia da Fazenda 

Pública será DISPENSADA, ex vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. (...) § 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública 

prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças 

judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de 

Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009).” Ademais, não 

se pode olvidar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem 

flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a decisão que 

decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública, 

posto que a intimação da sentença para eventual interposição de recurso 
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de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A propósito, colha-se: 

“TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação 

do E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – 

Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571, em 12/09/2018, verbis: “RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0013832-24.2005.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de EURIPEDES ROSA 

DE PAIVA – CPF N° NÃO INFORMADO, face à PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE da ação executiva dos créditos inscritos nas CDA’s Nºs 

2000/123624; 2001/44827; 2002/117560 e 2003/203158, cujas 

INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO 

SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos 

do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo 

Município Exequente, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o 

GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria Municipal de 

Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob 

pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUAS 

EXIGIBILIDADES devem ser excluída, por causa da incidência da 

prescrição intercorrente desta Ação de Execução Fiscal. ISENTO de 

custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do Art. 39 da 

Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe) o Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este 

Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. 

DEIXO de determinar a intimação da Parte Executada por AR, visto que o 

fornecido pelo Município Exequente se mostrou incorreto (ID 28086457). 

DEIXO de determinar a REMESSA dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC, conforme expressa determinação do § 3º, 

inc. II do referido artigo do CPC, vez que o valor da causa (R$403,40-) 

está abaixo de quinhentos salários mínimos, hoje R$1.045,00-, ou seja, R$ 

522.500,00-. Após o prazo recursal, CERTIFIQUE o trânsito em julgado 

(ATO ORDINATÓRIO) e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJe do 

Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá (ATO ORDINATÓRIO). A seguir, 

ARQUIVEM definitivamente estes autos (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE 

(DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá/MT, data registrada no Sistema PJE TJMT. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito lja - 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o 

juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 
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observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato 

pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável à citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida 

em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de 

secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação 

será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM
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Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1005440-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO DA SILVA OAB - 580.125.406-49 (REPRESENTANTE)

LOURIVAL RIBEIRO FILHO OAB - MT5073-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (LITISCONSORTES)

Secretário Municipal de Ordem Pública de Cuiabá (IMPETRADO)

AGENTE DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL 

DE CUIABÁ (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: 3. Por cautela, o pedido de liminar será 

apreciado após as informações prestadas pela autoridade coatora. 4. 
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Assim, notifique-se a autoridade apontada como coatora, a fim de que, no 

prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que julgar necessárias (art. 

7º, I, da Lei n. 12.016/2009). 5. Dê ciência do feito à PROCURADORIA DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT), enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, 

para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias (art. 7º, II, da 

Lei n. 12.016/2009). 6. Decorrido o prazo, com ou sem informações, 

certifique-se e façam-me os autos conclusos, com urgência, para a 

apreciação do pedido de liminar. 7. Intimem-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 52359 Nr: 1242-95.2019.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANCAR CENTRO OESTE ESTACIONAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, DIRETOR 

MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON DE CUIABA, 

SUPERINTENDENTE DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA MORGADO - OAB:14039, Ussiel Tavares da Silva 

Filho - OAB:3150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1. ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva do DIRETOR MUNICIPAL 

DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/CUIABÁ e da 

SUPERINTENDENTE DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SEJUDH/PROCON/MT, 

por conseguinte, DETERMINO as suas exclusões da relação jurídica 

processual estabelecida.

 2.2. JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, por 

conseguinte, DECLARO, incidenter tantum, a inconstitucionalidade formal e 

material dos artigos 173, 174 e 175, todos da Lei Complementar n. 

389/2015, com fundamento nos artigos 1º, inciso IV, 5º, inciso XXII, 22, 

inciso I, 170, inciso II e parágrafo único, todos da Constituição Federal de 

1988, CONCEDENDO a ordem almejada para confirmar a liminar concedida 

às fls. 112-v/114.

2.3. Nesses termos, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, 

com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.4. Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme 

dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o art. 10, inciso 

XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

2.5. Encaminhe-se ainda cópia desta decisão à autoridade coatora, bem 

como à Procuradoria-Geral do Município de Cuiabá (MT), por meio do oficial 

de justiça, nos termos do art. 13 da Lei n. 12.016/2009.

2.6. Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à Superior 

Instância, em vista do reexame necessário da sentença, nos termos dos 

art. 14, §1°, da Lei n. 12.016/2009.

 P.R.I.C.

Cuiabá, 16 de abril de 2020.

(assinada digitalmente)

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 54689 Nr: 2451-02.2019.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDWARD SPAGNUOLO BODINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDENCIA DE 

GESTAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO - 

SGPA, ANALISTA DE MEIO AMBIENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AYSLAN CLAYTON MORAES - 

OAB:8377/MT, MARIELLA FERNANDES MACCARI DE CAMARGO - 

OAB:OAB/MT 23.253/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, denegando a ordem mandamental, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma prevista pelo 

artigo 487, inciso I, do CPC.

Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem 

as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, 

da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Comunique-se o i. Relator do RAI n. 1018733-53.2019.8.11.0000, 

Desembargador MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, a respeito da 

presente sentença, enviando-lhe cópia.

 Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se.

P.R.I.C.

Cuiabá, 16 de abril de 2020.

(assinado digitalmente)

 Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 24723 Nr: 1116-21.2014.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPX CUIABÁ COMERCIO DE PNEUS LTDA-ME, 

PIERRE FRANÇOIS AMARAL DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO MARCHEZAN - 

OAB:6624

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA DE Cuiabá-Meio Ambiente

Gabinete Vara Especializada do Meio Ambiente

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)

EXECUTADO: VPX CUIABÁ COMERCIO DE PNEUS LTDA-ME e PIERRE 

FRANÇOIS AMARAL DE MORAES

Vistos.

Cuida-se de execução fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE Cuiabá (MT), em 

desfavor de VPX CUIABÁ COMERCIO DE PNEUS LTDA-ME e PIERRE 

FRANÇOIS AMARAL DE MORAES, em razão das Certidões de Dívida Ativa 

n. 960.132, 973.890, 1.085.616, 1.085.617, 1.085.618, 1.085.619 e 

1.085.620.

O exequente recusou o bem oferecido à penhora pelos devedores e 

requereu o bloqueio online de valores depositados em instituições 

financeiras (fl. 41/44).

Realizada a penhora de valores em quantia inferior ao total da dívida, o 

Município de Cuiabá noticiou que os executados recolheram diretamente 

aos cofres municipais o débito relativo à Certidão de Dívida Ativa n. 

973.890 e, por conseguinte, requereu a extinção parcial da presente 

execução, quanto à CDA n. 973.890, bem como pugnou pelo 

prosseguimento da ação quanto aos demais débitos, mediante a intimação 

dos devedores em novo endereço, para complementar a penhora e a 

expedição de ofício à Receita Federal requisitando informações sobre 

eventual Declaração de Operação Imobiliária (DOI) dos devedores (fl. 

136).

Diante do exposto, ante a informação prestada pelo exequente à fl. 136, 

JULGO PARCIALMENTE EXTINTO o presente feito quanto à CDA n. 

973.890, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, devendo a execução prosseguir apenas em relação às demais 

Certidões de Dívida Ativa (960.132, 1.085.616, 1.085.617, 1.085.618, 

1.085.619 e 1.085.620).

Com efeito, intimem-se os executados, na pessoa de seu advogado ou, 

não o tendo, pessoalmente, no endereço informado pelo exequente à fl. 

136 (Av. Miguel Sutil, n. 1343, Bairro Poção, Cuiabá-MT, CEP 78.015-100), 

para que no prazo de 05 (cinco) dias se manifestem sobre eventual 

impenhorabilidade dos valores, bem como permanência de excesso de 

bloqueio (art. 854, §§ 2º e 3, incisos I e II, do CPC) ou, ainda, apresentem 

embargos, no prazo de 30 (trinta) dias.

 Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique-se e remetam-se os 

autos com vista ao exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o 

que entender de direito, sob pena de arquivamento.

 Atento ao ordenamento do feito, deixo por ora de analisar o pedido de 

informações sobre a Declaração de Operação Imobiliária (DOI).

Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de abril de 2020.
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(Assinada digitalmente)

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 40478 Nr: 1802-71.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RUBENS VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO BORGES DE SÁ - 

OAB:20.901, SEONIR ANTONIO JORGE - OAB:23.002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, por não vislumbrar 

vícios de legalidade que invalidem os Autos de Infração n. 130737, de 

Inspeção n. 143900 e Termo de Embargo/Interdição n. 122932, lavrados 

em 16.07.2012, provenientes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – 

SEMA/MT, tampouco que invalidem os atos praticados no âmbito do 

Processo Administrativo n. 387309/2012.

 Com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o processo com resolução de mérito.

CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), 

nos termos do §§2º e 3º, inciso I, ambos do art. 85, do Código de 

Processo Civil.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

procedendo-se com as baixas de estilo.

P.R.I.C.

Cuiabá, 17 de abril de 2020.

(assinado digitalmente)

 Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

Varas Criminais

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139403 Nr: 6676-40.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEITON DE ARRUDA FRANÇA, MARIO LUIZ 

GUERREIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 INTIMO O ADVOGADO DR. CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR, 

OAB-MT N° 13822/O, DR. KEBILA MAYARA BORGES CAMPOS, OAB-MT 

N° 25277, PARA manifestar no prazo legal conforme determinação de fls. 

220.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 553792 Nr: 44400-63.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CÉSAR C. 

FRUTUOSO - OAB:15375

 TENDO EM VISTA QUE COMPARECEU NESTA SECRETARIA DA 5ª VARA 

CRIMINAL DE CUIABÁ-MT O RÉU RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA PARA 

INFORMAR QUE DESEJA RECORRER DA SENTENÇA CONDENATÓRIA DE 

FLS. 199/209, INTIMO O ADVOGADO DE DEFESA DR. AUGUSTO CESAR 

CARVALHO FRUTUOSO, OAB-MT N°15.375/O PARA APRESENTAÇÃO DE 

RAZÕES DE APELAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 483245 Nr: 23005-49.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR HUGO MARCONDES DE ALMEIDA, 

JEFFERSON RODRIGO XAVIER LOPES, BRUNO LUIS FERREIRA BARBOSA 

DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DE MESQUITA 

MORAIS - OAB:18973/MT

 INTIMO O ADVOGADO DR. RODRIGO DE MESQUITA MORAIS-OAB/MT 

18973 PARA APRESENTAR MEMORIAIS FINAIS, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 598675 Nr: 39249-82.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENON LESS DE CASTILHO, WANDERSON 

FRANÇA DE BARROS, ANTONIO ETEVARDO DE JESUS PASSOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIONOR ANTONIO 

CHAVES DE LIMA - OAB:24.537/O, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - 

OAB:, FERNANDA DE LIMA CHAVES - OAB:23.978/0

 INTIMO O ADVOGADO DR. CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES DE LIMA 

OAB-MT Nº 24.537/O, PARA QUE, NO PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) 

HORAS, JUNTE NOS AUTOS INSTRUMENTO DE PROCURARAÇÃO PARA 

REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO DO ACUSADO LENON LESS DE 

CASTILHO.

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 433847 Nr: 9901-24.2016.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL VICTOR ROLDE DUARTE, 

VANDERSON SOBRINHO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da 

Constituição Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA 

para CONDENAR o denunciado GABRIEL VICTOR ROLDE DUARTE, 

brasileiro, natural de Cuiabá/MT, nascido no dia 28/05/1997, portador do 

RG nº 22369325 SSP/MT e CPF nº 038.819.011-67, filho de Orlando Duarte 

e Rosana Maria Rolde, residente na Rua 20, quadra 115, casa 22, Bairro 

Pedra 90, em Cuiabá/MT, nas sansões do artigo 33, caput, da Lei 

11.343/06, e para ABSOLVÊ-LO das sansões previstas no artigo 33, § 1º, 

incisos I e III da referida Lei, nos termos do artigo 386, inciso VI, do CPP e 

pela prática do artigo 12, da Lei 10.826/03, nos termos do artigo 386, 

inciso III, do CPP bem como para ABSOLVER o denunciado VANDERSON 

SOBRINHO DOS SANTOS, brasileiro, natural de Cuiabá/MT, nascido no dia 

16/02/1997, filho de Valderson Moreira dos Santos e Rosilene Delgado 

Sobrinho, residente na Rua 13, quadra 56, casa 19, Bairro Pedra 90, 

Cuiabá/MT, de todas as imputações descritas na denúncia, nos termos do 

artigo 386, inciso VII, do CPP.

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 527711 Nr: 19614-52.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER NEWMAN PASSOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822

 Considerando que o crime imputado ao acusado possui pena mínima 

inferior a 4 (quatro) anos e inexiste violência ou grave ameaça, 

CONVERTO a Sessão de Julgamento para oferecimento de acordo de não 

persecução penal (art. 28-A do CPP) para o dia 06 de agosto de 2020, às 

14:30 horas.

Militares da ativa deverão ser requisitados por meio de seus superiores 

hierárquicos.

Militares da reserva remunerada, inativa, licença ou de férias, que 

estiverem soltos, serão intimados por meio de seus advogados 

constituídos (via DJE) ou Defensoria Pública, nos termos do art. 293, do 

CPPM, para que compareçam no dia designado para proposta do acordo.

Não havendo interesse do acusado no acordo, manifeste-se no prazo de 

5 (cinco) dias para dar seguimento imediato ao processo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 562932 Nr: 6495-87.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THALMIR FERREIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR LOPES DA 

SILVA - OAB:15348

 Certifico que, por determinação superior, a audiência por 

videoconferência designada para o dia 01/10/2020 (Ofício n. 877/2020, 

ref. 47) será redesignada para o dia 08/10/2020 às 14h00min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 562932 Nr: 6495-87.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THALMIR FERREIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR LOPES DA 

SILVA - OAB:15348

 CERTIFICO que foi expedido o Ofício n. 881/2020, cujo objetivo é a 

inquirição da testemunha SD BM ANTONIAS CARNEIRO DO NASCIMENTO 

por videoconferência no dia 08/10/2020, às 14h00min. Certifico ainda que 

a inquirição por videoconferência será transmitida do COMANDO 

REGIONAL III (CR-III) – SINOP, situado no endereço: Rua Pedro Moreira de 

Carvalho s/nº Setor Ind. Sul, Sinop/MT, CEP - 78.550 000, telefones: (066) 

3515-5533/ 9800/ 8370.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 481238 Nr: 21002-24.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS FERREIRA BATISTA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO DA SILVA 

MONTEIRO - OAB:3.301

 CERTIFICO que foi expedido o Ofício n. 880/2020, cujo objetivo é a 

inquirição da testemunha CEL PM CLAUDIO FERNANDO CARNEIRO SOUZA 

por videoconferência no dia 08/10/2020, às 14h30min. Certifico ainda que 

a inquirição por videoconferência será transmitida do 14º COMANDO 

REGIONAL - NOVA MUTUM, situado no endereço: Av. Brasil, nº 614, 

Loteamento Região Chacáras, Nova Mutum/MT, CEP 78.450-000, telefone 

(65) 3308-1190.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 512550 Nr: 5221-25.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONI VAN PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDOMAR DA SILVA 

REZENDE - OAB:7388/MT

 Designo Sessão para oferecimento de Acordo de Não Persecução penal 

para o dia 13 de agosto de 2020, a partir das 13h20min.

 Militares da ativa deverão ser requisitados por meio de seus superiores 

hierárquicos.

 Militares da reserva remunerada, inativa, licença ou de férias, que 

estiverem soltos, serão intimados por meio de seus advogados 

constituídos (via DJE) ou Defensoria Pública, nos termos do art. 293, do 

CPPM, para que compareçam no dia designado para proposta do acordo.

 Não havendo interesse do acusado no acordo, manifeste-se no prazo de 

5 (cinco) dias para dar seguimento imediato ao processoi.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 545827 Nr: 37009-57.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

WILLYAN DIOGO AGRIPINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SOUSA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA PALÚ SASSAKI - 

OAB:OAB/MT 16.898, Kátia Cristinna Rodrigues - OAB:13451, Renata 

M. de A. V. Neto Debesa - OAB:11674-B, RENATA MOREIRA DE 

ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11.190/MT

 Em cumprimento ao disposto no art. 1º da Ordem de Serviço n. 

001/2020/11ªV.CRIM., do MM. Juiz de Direito Marcos Faleiros da Silva, e, 

considerando a Recomendação n. 62/2020-CNJ e a Portaria Conjunta n. 

247/2020-TJMT que estabeleceram, em caráter temporário, medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário, IMPULSIONO OS AUTOS, para CANCELAR a Sessão de 

Instrução para oitiva da testemunha de defesa, designada para o dia 13 de 

maio de 2020, às 14h.

Fica DESIGNADA Sessão de Instrução para oitiva da testemunha de 

defesa e Interrogatório do Réu, para o dia 06 de outubro de 2020, às 16h, 

na sala de audiência da 11ª Vara Especializada da Justiça Militar da 

Comarca de Cuiabá.

Intime-se a testemunha.

Requisite-se o Réu por meio do Comandante-Geral da PMMT para que 

compareça devidamente fardado para participar da Sessão de Instrução 

acima designada, que será realizada por meio de sistema de 

videoconferência no 14º Comando Regional da PMMT de Nova Mutum 

(e-mail: cr14@pm.mt.gov.br).

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 502035 Nr: 41062-18.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822

 O Ministério Público denunciou o acusado 3º SGT PM JOEL SOUZA SILVA 

pela prática do crime descrito no art.223 c/c art. 80, do CPM.

É o breve relato.

 Analisando detidamente os autos verifico que acerca do crime de ameaça 

(art. 223, CPM) incidiu a prescrição “in abstrato”.

 O delito tipificado no art. 223 do CPM prevê pena de detenção, até seis 

meses, ocorrendo sua prescrição em 02 (dois) anos nos termos do art. 

125, inc. VII do CPM.
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Assim sendo, da data do recebimento da denúncia (26.02.2018) até o 

presente momento, verifica-se que transcorreu tempo superior a 02(dois) 

anos, sem a ocorrência de nenhuma causa interruptiva ou suspensiva da 

prescrição, perdendo o Estado, portanto, o direito de punir.

Assim, com fundamento no art. 123, inc. IV, c/c o art. 125, inc. VII, ambos 

do Código Penal Militar, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do Acusado 

3º SGT PM JOEL SOUZA SILVA quanto ao crime previsto no art. 223 do 

Código Penal Militar.

Solicite-se a devolução da carta precatória expedida independentemente 

de cumprimento.

 Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

 Certifique-se do trânsito em julgado e arquive.

P.R.I.C.

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 99648 Nr: 5318-11.2007.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR ARRUDA DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. WELLINGTON SILVA - 

OAB/MT 5.354 - OAB:, WELLINGTON SILVA - OAB:5354/MT

 Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, NÃO ACOLHO 

a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia de fls. 05/07 e formo 

meu convencimento para:IMPRONUNCIAR, com fundamento no art. 414 do 

Código de Processo Penal, o acusado:VALDEMIR ARRUDA DE MATTOS, 

vulgo “ÍNDIO” pela prática do crime previsto no art. art. 121, § 2°, I, IV e 29 

do Código Penal.Determino a extração destes autos da decisão de fls. 

357/361 e de todos os atos processuais praticados em decorrência da 

referida decisão. Expeça-se, pois, o necessário e, preclusa a decisão de 

impronúncia certifique-se e arquivem-se estes autos com as cautelas de 

praxe. Dê-se ciência ao Ministério Público e intime-se a defesa via DJE, e o 

acusado pessoalmente desta decisão.P. R. I. C.Cuiabá/MT, 16 de abril de 

2020.Flávio Miraglia Fernandes Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 582979 Nr: 25102-51.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODIVAN OLIVEIRA NAZARE DOS SANTOS, 

ELIVELTON DONIZETE NASCIMENTO DA SILVA, ELUIZIO DE SOUZA 

DELGADO, CLAUDEMIR ALVES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Batista - OAB:

 Autos Código 582979 Vistos,Trata-se de analisar pedido de revogação da 

prisão preventiva de Elivelton Donizete Nascimento da Silva acostado às 

fls. 725/729, bem como reanalisar a prisão dos demais acusados, nos 

termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal. (...) 

Por estas razões, somada aos fundamentos expostos nas decisões 

anteriores, considerando que o periculum libertatis ainda sobressai nestes 

autos, e que as medidas cautelares diversas da prisão são ineficazes 

para promover a garantia da ordem pública, mantenho a prisão preventiva 

de Rodivan Oliveira Nazaré dos Santos, Claudemir Alves Martins, Eluizio 

de Souza Delgado e Elivelton Donizete Nascimento da Silva.Por fim, 

considerando que somente a resposta à acusação da defesa de 

Claudemir foi apresentada, certifique-se acerca da efetiva citação dos 

demais, e as respectivas peças de defesa. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 15 de abril de 2020. Flávio Miraglia Fernandes Juiz de Direito

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 500883 Nr: 39906-92.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIKAEL ROSA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da 

Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA e 

CONDENO o denunciado MIKAEL ROSA DE CARVALHO, brasileiro, natural 

de Cuiabá/MT, nascido em 29.03.1998, portador do RG n°. 2679996-0 SSP 

MT, filho de Evanir Rosa de Carvalho, residente na Rua Primavera, n°. 161, 

bairro Pedregal, nesta capital, nas sanções do art. 33, “caput” da Lei n. 

11.343/06.

(...)

 TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de MIKAEL ROSA 

DE CARVALHO, no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 500 

(quinhentos) dias que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e 

ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 

1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

FIXO o regime prisional de início em SEMIABERTO.

PERMITO-LHE aguardar também em liberdade o processo e julgamento de 

eventual recurso (...)

DECRETO o perdimento em favor do Fundo Estadual sobre Drogas - 

FUNESD, da quantia de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), a ser 

creditada na conta do Banco do Brasil (001), agência: 3834-2, Conta 

Corrente: 1042746-5; CNPJ: 03.507.415/0020-07 e em favor da UNIÃO a 

balança de precisão e os dois aparelhos celulares, da marca Samsung. 

(...)

Da sentença, intimem-se o Ministério Público, o defensor e o condenado, 

pessoalmente, indagando a ele sobre o desejo de recorrer o que será feito 

mediante termo, tudo a teor do art. 1420 e art. 1.421, “caput” e parágrafo 

único, da CNGC/MT.

(...)

Nos termos do art. 804 do CPP, CONDENO o réu ao pagamento das custas 

e demais despesas processuais, não cobráveis no momento, na forma do 

art. 98, §3º, do Novo Código de Processo Civil.

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Intimação

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1011008-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

S. B. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. B. T. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

SENTENÇA Processo: 1011008-84.2019.8.11.0041. REQUERENTE: SUELI 

BARRETO DE SOUZA, POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO REQUERIDO: JEAN CARLOS BUENO TEODORO VISTOS. 

SENTENÇA. A vítima SUELI BARRETO DE SOUZA, já qualificada nos autos 

em epígrafe, ingressou com pedido de providências requerendo a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei 11.340/2006 em 

desfavor de JEAN CARLOS BUENO TEODORO, pela prática de violência 

de gênero. Em 18 de março de 2019, foram deferidas medidas protetivas 

em favor da autora (Id. 18722693), das quais o requerido não foi 

devidamente intimado, sendo por esta razão, determinado a sua intimação 

por edital. Consta certidão de tentativa de contato com a vítima, que restou 
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infrutífera, tendo em vista que todas as ligações caíram na caixa postal. 

(Id. 30081451). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Conforme 

acima relatado, diante das diversas tentativas de localização da vítima 

para manifestar sobre a intenção de manutenção das medidas bem como 

diante da não localização do requerido, observando-se ainda o lapso 

temporal transcorrido sem qualquer fato novo ou possibilidade de contato 

com a requerente, carece a necessidade de manutenção das medidas de 

urgência. Insta consignar que o deferimento de medidas protetivas de 

urgência não está condicionado a um processo principal, uma vez que 

elas podem ser pedidas pela ofendida, aplicadas isolada ou 

cumulativamente, substituídas, revogadas e revistas, a qualquer tempo, 

sempre que os direitos reconhecidos na Lei 11.340/2006 forem 

ameaçados ou violados (art. 19, § 2º, da referida Lei). Assim, não 

obstante os esforços empenhados, nos autos, para a localização do 

requerido, bem como da vítima, fica configurada a falta de interesse da 

requerente na persecução da ação. Isto posto, diante da ausência de 

interesse nas cautelares deferidas, REVOGO as medidas protetivas e com 

fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA 

a presente ação, sem resolução de mérito. CIÊNCIA ao Ministério Público. 

Após, observadas as cautelas de estilo, arquivem-se os autos. 

Publique-se. Intimem-se. CUMPRA-SE. Cuiabá, 10 de março de 2020. Ana 

Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1023688-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

A. P. F. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DA ROCHA OAB - SP230904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. H. B. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

SENTENÇA Processo: 1023688-04.2019.8.11.0041. REQUERENTE: ANA 

PAULA FERNANDEZ DE CAMPOS, POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO 

DE MATO GROSSO REQUERIDO: HELDER HENRIQUE BORGES VISTOS 

SENTENÇA Trata-se de Medidas Protetivas requeridas por ANA PAULA 

FERNANDEZ DE CAMPOS, nos termos do art. 18 da Lei 11.340/06, em 

desfavor de HELDER HENRIQUE BORGES pela suposta prática de violência 

de gênero nos termos da Lei 11.340/2006. Recebido o pedido, a liminar foi 

deferida em sede de plantão em 02 de junho de 2019, oportunidade em 

que foram concedidas em favor da autora diversas medidas protetivas, 

tendo sido a decisão, ratificada (id. 20614303) sendo as partes 

devidamente intimadas conforme certidão de id. 20608702. Designada 

audiência de conciliação, esta restou prejudicada ante a ausência das 

partes. (termo de audiência, id. 21234705). Os autos vieram conclusos. É 

O RELATÓRIO. DECIDO. Conforme exposto no relatório, trata-se o 

presente feito de medida protetiva nos termos da Lei 11.340/2006, 

requerido por ANA PAULA FERNANDEZ DE CAMPOS, nos termos do art. 

18 da Lei 11.340/06, em desfavor de HELDER HENRIQUE BORGES. 

Inicialmente, importante ressaltar que as medidas protetivas deferidas têm 

natureza cível e não penal, sendo certo que a concessão de qualquer das 

medidas constantes da Lei nº 11.340/06 exige a presença do “fumus boni 

iuris” e do “periculum in mora”, ou seja, o deferimento das medidas 

protetivas pressupõe urgência e necessidade de se evitar situações de 

risco às vítimas de violência doméstica e familiar e a plausibilidade da 

alegação de quem pleiteia a tutela jurisdicional. Nesse contexto, foram 

deferidas as seguintes medidas protetivas: SUSPENSÃO DA POSSE E/OU 

RESTRIÇÃO DO PORTE DE ARMAS DE FOGO, devendo ser comunicado ao 

órgão competente, inclusive para que se proceda o necessário para sua 

apreensão (art. 22, I, § 2°, da Lei n° 11.340/2006). AFASTAMENTO DO 

AGRESSOR DO LAR, DOMICÍLIO OU LOCAL CONVIVÊNCIA (art. 22, II, da 

Lei nº 11.340/2006), restando, desde já, deferido o reforço policial, se 

necessário ao cumprimento da ordem de afastamento (art. 22, §3º, da Lei 

nº 11.340/2006). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA 

OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite 

mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 

11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE FREQUENTAR A RESIDÊNCIA 

DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu eventual/local de 

trabalho, casa de amigos e local em comum a fim de preservar a sua 

integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06). 

Prestação de alimentos provisionais, que arbitro na quantia de R$ 499,00 

(quatrocentos e noventa e nove reais), equivalente a meio salário mínimo, 

que para o momento me parece adequado ao binômio 

necessidade/possibilidade a ser depositada pelo agressor, até o dia 10 

(dez) de cada mês, na conta bancária da representante legal do(s) filho(s) 

menor(es) do casal, cuja abertura deve ser requisitada, se necessário (art 

22, V, da Lei n° 11.340/20061. Importante esclarecer que os aludidos 

alimentos têm caráter emergencial e cautelar, fixados liminarmente, 

sujeitos à eficácia temporal limitada, devendo a parte interessada interpor 

a ação própria de alimentos em prazo razoável, assim entendido como de 

no máximo 06 (seis) meses, podendo para tanto procurar atendimento na 

Defensoria Pública Cível, sob pena de revogação dos alimentos 

provisionais arbitrados. Verifico a existência de “fumus boni iuris” no 

vertente caso decorrente da demonstração de indícios da existência de 

violência doméstica, sobretudo através do boletim de ocorrência nº 

2019.164586 e das declarações da Requerente perante a autoridade 

policial, ocasião em que relatou que o requerido é seu marido, que nos 

últimos dias o requerido estava chegando em casa alcoolizado e 

agressivo. Que no dia dos fatos, ele chegou em casa e as partes iniciaram 

uma discussão, com medo, a requerente se trancou em um , entretanto, 

ele passou a desferir socos e chutes na porta do quarto, exigindo que ela 

abrisse a porta para que ele pegasse a criança. Narrou que ligou para o 

seu genitor, que reside no mesmo condomínio, sendo que enquanto 

aguardava ajuda do seu genitor, pegou a criança no colo e ficou correndo 

pelo apartamento, sendo que o requerido lhe perseguia quebrando vários 

objetos da casa, além de proferir ameaças à ela. Asseverou ainda que o 

seu genitor chegou em seu apartamento, entretanto não conseguiu abrir a 

porta, pois o requerido passou a lhe enforcar, tendo o genitor da vítima, 

diante dos gritos de socorro, arrombado a porta, todavia, o requerido 

desferiu um soco no pai da vítima, e foragiu do local demonstrando-se, 

assim, a vulnerabilidade da vítima em relação ao requerido. Já o “periculum 

in mora” representa a demonstração da necessidade da medida para 

salvaguardar a integridade física ou psicológica da vítima, ressaltando que 

a medida determina apenas o afastamento e proibição de se aproximar da 

vítima, não acarretando desarrozoada restrição à liberdade do requerido. 

Nesse sentido transcrevo os seguintes julgados: “APELAÇÃO CRIMINAL. 

Violência Doméstica Contra a Mulher e Ameaça. Sentença que indeferiu o 

pedido inicial e declarou extinto o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 269, inciso I, do CPC, c.c. art. 329 do CPC e art. 3º do CPP 

Ausência de provas Necessidade de anulação da sentença e 

prosseguimento do feito Não há como se exigir para o pedido inicial de 

aplicação de medidas protetivas de urgência, prova plena e cabal da 

violência praticada contra a mulher no contexto familiar A Lei 11.340/06 

objetiva exatamente coibir a violência doméstica e familiar através de um 

conjunto articulado de ações a ser praticado pelo Poder Público, aqui 

incluído o Poder Judiciário, não podendo o Magistrado, inclusive, remeter a 

vítima ao Juízo Cível quando está em risco sua integridade física e moral 

Decisão cassada Apelo provido. (...). Ora, a recorrente não exerceu seu 

direito constitucional de ação pleiteando uma separação, alimentos, ou 

reconhecimento e dissolução de união estável. A apelante noticiou um 

delito de violência física e moral praticada no âmbito das relações 

familiares e domésticas. (...). Não há como se exigir para o pedido inicial 

de aplicação de medidas protetivas de urgência, prova plena e cabal da 

violência praticada contra a mulher no contexto familiar. A Lei 11.340/06, 

objetiva exatamente coibir a violência doméstica e familiar através de um 

conjunto articulado de ações a ser praticado pelo Poder Público, aqui 

incluído o Poder Judiciário, não podendo o Magistrado, inclusive, remeter a 

vítima ao Juízo Cível quando está em risco sua integridade física e moral. 

(...)Deve-se ressaltar que as medidas protetivas previstas na Lei 

11.340/06 não objetivam o processo em si, mas a proteção da ofendida, 

de seus familiares e de seu patrimônio (artigo 19, §3º da Lei 11.340/06), 

diferindo, assim, das cautelares penais propriamente ditas...” (TJSP. 

Apelação nº 0044343-47.2011.8.26.0309, 5ª Câmara de Direito Criminal, 

rel. Des. Sérgio Ribas, j. 17.10.13, v.u.). “MANDADO DE SEGURANÇA 

Violência Doméstica Indeferimento da concessão de medidas protetivas de 

urgência, com base na Lei 11.340/06 POSSIBILIDADE Tratando-se de 

violência doméstica, as declarações da ofendida assumem especial 

relevância, a justificar a aplicação das seguintes medidas protetivas de 

urgência previstas no artigo 22 incisos III, alíneas “a”, “b” e “c”, e V, da Lei 
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nº 11.340/06. Segurança concedida. ” (Mandado de Segurança nº 

2205456-88.2015.8.26.0000, 12ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Paulo 

Rossi, j. em 16.12.2015). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE 

REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS - NATUREZA AUTÔNOMA DAS 

MEDIDAS - TRANSCURSO DE EXTENSO LAPSO TEMPORAL DESDE OS 

FATOS - IMPOSSIBILIDADE DE SE PRESUMIR O FIM DA VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA - NECESSIDADE DE INTIMAR A VÍTIMA PARA SE 

MANIFESTAR QUANTO À NECESSIDADE DAS MEDIDAS - VÍTIMA QUE 

MANIFESTOU DESEJO DE MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS - PROTEÇÃO 

SISTEMÁTICA DA MULHER - ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS DO DEFENSOR DATIVO - NECESSIDADE - NEGAR 

PROVIMENTO AO APELO E ARBITRAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

DO DEFENSOR DATIVO. - 1. As medidas protetivas elencadas na Lei Maria 

da Penha possuem natureza autônoma, de caráter satisfativo, devendo, 

por isso, produzir efeitos enquanto perdurar a situação de risco. 2. Sendo 

a palavra da vítima de suma importância nos casos de violência doméstica 

e familiar, devem ser mantidas as medidas protetivas quando demonstrado 

nos autos a sua necessidade. 3. Diante do pedido expresso do Defensor 

Dativo, impõe-se a fixação de honorários advocatícios em razão da 

interposição do recurso de Agravo de Instrumento”. (TJMG. Agravo de 

Instrumento-Cr 1.0024.14.044473-8/001. Relator: Des.(a) Rubens Gabriel 

Soares. Data: 01/11/2016). Outrossim, importante destacar que as 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha foram 

inseridas no ordenamento jurídico para resguardar a integridade física e 

psicológica da vítima, e podem ser requeridas de forma autônoma para 

fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra a 

mulher, independentemente da existência de ação principal ou 

representação criminal contra o eventual agressor. Esse é o entendimento 

do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vejamos: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – 

INDEFERIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS – ALEGAÇÃO DE RENÚNCIA 

AO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO PELA VÍTIMA E INEXISTÊNCIA DE 

PROCESSO CRIME EM DESFAVOR DO SUPOSTO AGRESSOR – 

IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – INDEPENDÊNCIA DAS MEDIDAS DE 

URGÊNCIA – NATUREZA SATISFATIVA – VIABILIDADE – 

DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CIVIL 

EM CURSO – PRESENÇA DE REQUISITOS PARA A CONCESSÃO – 

RECURSO PROVIDO. As medidas protetivas do art. 22 da Lei n. 11.340/06 

têm natureza cautelar e possuem características de preventividade, 

visando resguardar a integridade física e psicológica da vítima, sendo, 

portanto, prescindível a existência de procedimento criminal instaurado em 

desfavor do agressor, bastando para a concessão das medidas 

pleiteadas em caráter de urgência a existência do periculum in mora e do 

fumus boni iuris, os quais, por certo, encontram-se presentes nas 

declarações da vítima.” (TJ-MT, Ap 164283/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA 

SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/02/2017, Publicado 

no DJE 02/03/2017) “(.....) 2. PROPALADA DECADÊNCIA DAS MEDIDAS 

PROTETIVAS – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDAS CUJA NATUREZA É 

CAUTELAR E SATISFATIVA, QUE PODEM SER PLEITEADAS DE FORMA 

AUTÔNOMA DE EVENTUAL PROCESSO CÍVEL OU CRIMINAL CONTRA O 

SUPOSTO AGRESSOR, PARA FINS DE CESSAÇÃO OU ACAUTELAMENTO 

DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER – 3. ORDEM DENEGADA 

(.....) Inexiste decadência das medidas protetivas decretadas em favor da 

vítima por ausência de representação, porque as cautelares previstas na 

Lei n. 11.340/06, podem ser pleiteadas de forma autônoma para fins de 

cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra a mulher, 

independentemente da existência, presente ou potencial, de processo 

cível ou criminal contra o suposto agressor. Ordem denegada.” (TJ-MT, HC 

150169/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 16/11/2016, Publicado no DJE 22/11/2016) Por fim, 

considerando que não houve longo transcurso de longo prazo da data dos 

fatos e do deferimento das Medidas Protetivas, resta configurada, ainda, a 

manutenção das mesmas, pois não houve nenhum fato novo que pudesse 

ensejar a demonstração da sua desnecessidade. Diante do exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido em apreço e, nos termos do art. 487, I do 

CPC, CONFIRMO A DECISÃO LIMINAR proferida (Id. 20608699), mantendo 

as medidas protetivas em favor da Requerente pelo prazo de 06 (seis) 

meses, a partir da presente data. No que se refere a prestação de 

alimentos provisionais, verifico que foi REVOGADA nos autos de divórcio 

litigioso nº 1030680-78.2019.8.11.0041 - id. 22221624. DETERMINO que o 

requerido seja intimado no endereço localizado na ação de divórcio 

litigioso (1030680-78.2019.8.0041) qual seja: Rua Comendador Henrique, 

nº 1030, bloco I, apartamento 208, Bairro Dom Aquino – Cuiabá/MT. Por 

derradeiro, não é demais anotar que, diante de novas circunstâncias, a 

requerente poderá pleitear novamente a aplicação das medidas protetivas. 

Isento o requerido do pagamento de eventuais custas processuais. Deixo 

de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios, haja vista que 

nestas ações a vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no 

art. 19 da 11.340/2006, não necessitando, destarte, de advogado. Não 

havendo requerimento, arquive-se o presente feito com as cautelas de 

estilo. Extraia-se cópia da presente sentença e aporte ao (s) feito (s) 

principal (is) eventualmente em trâmite. Ciência ao Ministério Público. 

Publique-se e Intimem-se. CUMPRA-SE. Cuiabá, 17 de abril de 2020. Ana 

Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Intimação

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1054225-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. R. D. O. S. (REQUERENTE)

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

W. L. T. J. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

SENTENÇA Processo: 1054225-80.2019.8.11.0041. REQUERENTE: KELY 

REZENDE DE OLIVEIRA SILVA, POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO REQUERIDO: WALDIR LOPES TEIXEIRA JUNIOR Vistos 

etc. Kely Rezende de Oliveira Silva requereu Medida Protetiva em face de 

Waldir Lopes Teixeira Junior por ter sido, em tese, vítima de violência 

doméstica. Recebida a ação, a liminar foi deferida com a aplicação de 

medida protetiva. A Requerente pugnou pela desistência do feito e o 

Ministério Público não se opôs à extinção do processo. Relatado o 

necessário. Decido. In casu, entendo que deve ser considerada tanto a 

vontade da parte que requereu as medidas protetivas, quanto o objeto 

pela qual as mesmas se destinam, o que significa dizer que havendo 

pedido expresso da Requerente em extinguir o feito, presume-se que o 

motivo que a levou a ajuíza-lo não mais perdura, razão pela qual o 

processo deve ser extinto. Posto isso, nos termos do parágrafo único, do 

artigo 200, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência 

formulada pela parte Requerente e, por consequência, com fundamento no 

artigo 485, inciso VIII, do mesmo Código, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

AÇÃO, sem julgamento do mérito. Sem custas processuais. Sem 

honorários, em razão da ausência de manifestação da parte contrária. 

Notifique-se o Ministério Público Estadual. Com o trânsito em julgado da 

presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se. Tatiane Colombo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1001663-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

E. B. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. G. D. A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

SENTENÇA Processo: 1001663-60.2020.8.11.0041. REQUERENTE: EUNICE 

BARBOSA DOS SANTOS, POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO REQUERIDO: JUCINEI GONCALVES DE ARRUDA Vistos 

etc. Eunice Barbosa dos Santos requereu Medida Protetiva em face de 

Jucinei Gonçalves de Arruda por ter sido, em tese, vítima de violência 

doméstica. Recebida a ação, a liminar foi deferida com a aplicação de 

medida protetiva, conforme decisão de id n. 28065737. O Requerido foi 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071822/4/2020 Página 552 de 758



devidamente intimado da decisão, contudo quedou-se inerte. Relatado o 

necessário. Decido. Trata-se o presente feito de medida protetiva 

pleiteada e deferida à vítima, nos termos da Lei 11.340/2006. Acerca da 

medida protetiva, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de 

que ela tem natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, 

independendo, portanto, da propositura de qualquer outra ação. Nesse 

sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A 

MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI N. 11.340/20016 (LEI MARIA DA 

PENHA) INCIDÊNCIA NO ÂMBIO CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. 

DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CÍVIL 

EM CURSO. 1 As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, 

observados os requisitos específicos para a concessão de cada uma, 

podem ser pleiteados de forma autônoma para fins de cessação ou de 

acautelamento de violência doméstica contra a mulher, independentemente 

da existência, presente ou potencial, de processo crime ou ação principal 

contra o suposto agressor. 2. Nessa hipótese, as medidas de urgência 

pleiteadas terão natureza de cautelar cível satisfativa, não se exigindo 

instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja vista que não se 

busca necessariamente garantir a eficácia prática da tutela principal. "O 

fim das medidas protetivas é proteger direitos fundamentais, evitando a 

continuidade da violência e das situações que a favorecem. Não são, 

necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial. Não visam 

processos, mas pessoas” (DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na 

justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012). 3. Recurso 

especial não provido (REsp 1419421/GO, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 

Quarta Turma, julgado em 11/02/2014, DJe 07/04/2014). Portanto, 

levando-se em consideração que a medida protetiva tem natureza cível e 

não penal, é certo que a concessão de qualquer das medidas constantes 

da Lei nº 11.340/06 exige a presença da probabilidade do direito e do 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do 

Código de Processo Civil). No caso em apreço, a probabilidade do direito 

decorre da demonstração da existência de violência doméstica, o que se 

vê, ao menos neste momento, através do Boletim de Ocorrência contido 

nos autos e das declarações da Requerente perante a autoridade policial, 

bem como, dos demais documentos acostados ao feito. Por sua vez, o 

perigo de dano resta demonstrado desde o início da lide, tanto que foi 

deferido o pedido liminar e sequer houve contestação por parte do 

Requerido, o que torna necessário a manutenção das medidas protetivas 

deferidas em favor da vítima. Ademais, máxime observar que a eventual 

espera da vítima na obtenção das medidas protetivas reivindicadas 

acarretaria risco ao resultado útil do processo. Desta forma, impõe-se a 

manutenção das medidas protetivas, com a ressalva de que, ante o seu 

caráter excepcional, elas não podem perdurar eternamente, sob pena de 

causar constrangimento ilegal e insegurança jurídica. Nesse sentido é o 

entendimento atual do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: RECURSO DE 

APELAÇÃO – MEDIDAS PROTETIVAS – LEI MARIA DA PENHA – DELITO DE 

AMEAÇA – ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – AUSÊNCIA DE 

COMUNICAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS – ESGARÇAMENTO 

DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA – AUSÊNCIA DE 

RAZOABILIDADE NA MANUTENÇÃO DAS CAUTELARES – MEDIDAS 

PROTETIVAS REVOGADAS – RECURSO PROVIDO. A teor da 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “Sendo o deferimento de 

medidas protetivas à vítima uma medida de natureza cautelar, que impõe 

restrição à liberdade de ir e vir do indivíduo, a sua duração temporal deve 

ser pautada pelo princípio da razoabilidade.” [RHC 33259/PI, Recurso 

Ordinário em Habeas Corpus 2012/0131545-8, da relatoria do Ministro 

Ribeiro Dantas, julgado em 17.10.2017]” No caso, a permanência das 

medidas protetivas quase um ano após o arquivamento do inquérito policial 

traduz medida desproporcional, notadamente diante do esgarçamento do 

fumus boni iuris e do periculum in mora. (Ap 114236/2017, DES. ALBERTO 

FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

11/04/2018, Publicado no DJE 16/04/2018). Ressalta-se, por fim, que as 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha foram 

inseridas no ordenamento jurídico para resguardar a integridade física e 

psicológica da vítima, e podem ser requeridas de forma autônoma para 

fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra a 

mulher, independentemente da existência de ação principal ou 

representação criminal contra o eventual agressor. Esse é o entendimento 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vejamos: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – 

INDEFERIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS – ALEGAÇÃO DE RENÚNCIA 

AO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO PELA VÍTIMA E INEXISTÊNCIA DE 

PROCESSO CRIME EM DESFAVOR DO SUPOSTO AGRESSOR – 

IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – INDEPENDÊNCIA DAS MEDIDAS DE 

URGÊNCIA – NATUREZA SATISFATIVA – VIABILIDADE – 

DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CIVIL 

EM CURSO – PRESENÇA DE REQUISITOS PARA A CONCESSÃO – 

RECURSO PROVIDO. As medidas protetivas do art. 22 da Lei n. 11.340/06 

têm natureza cautelar e possuem características de preventividade, 

visando resguardar a integridade física e psicológica da vítima, sendo, 

portanto, prescindível a existência de procedimento criminal instaurado em 

desfavor do agressor, bastando para a concessão das medidas 

pleiteadas em caráter de urgência a existência do periculum in mora e do 

fumus boni iuris, os quais, por certo, encontram-se presentes nas 

declarações da vítima.” (TJ-MT, Ap 164283/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA 

SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/02/2017, Publicado 

no DJE 02/03/2017) “(.....) 2. PROPALADA DECADÊNCIA DAS MEDIDAS 

PROTETIVAS – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDAS CUJA NATUREZA É 

CAUTELAR E SATISFATIVA, QUE PODEM SER PLEITEADAS DE FORMA 

AUTÔNOMA DE EVENTUAL PROCESSO CÍVEL OU CRIMINAL CONTRA O 

SUPOSTO AGRESSOR, PARA FINS DE CESSAÇÃO OU ACAUTELAMENTO 

DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER – 3. ORDEM DENEGADA 

(.....) Inexiste decadência das medidas protetivas decretadas em favor da 

vítima por ausência de representação, porque as cautelares previstas na 

Lei n. 11.340/06, podem ser pleiteadas de forma autônoma para fins de 

cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra a mulher, 

independentemente da existência, presente ou potencial, de processo 

cível ou criminal contra o suposto agressor. Ordem denegada.” (TJ-MT, HC 

150169/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 16/11/2016, Publicado no DJE 22/11/2016). Diante 

do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO INTEGRALMENTE PROCEDENTE o pedido em apreço para 

confirmar a decisão de id n. 28065737, tornando-a definitiva, e manter as 

medidas protetivas em favor da Requerente pelo prazo de 06 (seis) 

meses, contados a partir do trânsito em julgado da presente. Sem custas 

processuais. Sem honorários, haja vista que nestas ações a vítima tem 

capacidade postulatória, conforme previsto no artigo 19 da 11.340/2006, 

não necessitando, destarte, de advogado. Cientifique-se o Ministério 

Público e, após, arquivem-se os autos mediante as baixas e anotações 

necessárias, nos termos da Instrução Normativa n. 02/2020 do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso. Cumpra-se. Tatiane Colombo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1043785-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Y. A. R. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. A. Q. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimo as partes para que apresentem a necessária certidão de 

casamento. A autora, ainda, caso possua nome de casado, deverá indicar 

se voltará a utilizar o nome de solteira.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1041919-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. T. S. D. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI OAB - MT20919/O 

(ADVOGADO(A))

JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA OAB - MT14506-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. V. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCO BONATELLI OAB - MT10224-O (ADVOGADO(A))

ADOLFO ARINI OAB - MT6727-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 
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DECISÃO Processo: 1041919-79.2019.8.11.0041. AUTOR(A): SAULO 

TARSO SCARABELLE DE MORAES REU: FABIOLA DALLA VECHIA Vistos 

etc. Em observância a recomendação disposta no art. 151 da 

Portaria-Conjunta n. 247 de 16/03/2020 e a determinação da 

Portaria-Conjunta n. 249/2020 (Prevenção ao contágio pelo COVID-19) – 

PRES/TJMT, redesigno a audiência de conciliação e julgamento, outrora 

designada neste feito, para o dia 17 de julho de 2020, às 16h00min. 

Intimem-se as partes, por meio de seus advogados, via DJE, para que 

compareçam a audiência designada, devendo estarem acompanhados de 

suas testemunhas (3 (três) testemunhas no máximo. Consigno que não 

havendo acordo entre as partes, a parte requerida deverá apresentar 

resposta no ato. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de março de 2020. 

Jeverson Luiz Quintieri Juiz de Direito 1 Art. 15. Fica recomendada a 

adoção das seguintes medidas: I - reagendamento das audiências não 

urgentes, no prazo mais breve possível;

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 571760 Nr: 14671-55.2019.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLDAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A, Gustavo Crestani Fava - OAB:13038

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI ELIAS DA CUNHA 

- OAB:12086

 Dessa forma, defiro parcialmente a tutela pretendida, tão somente para 

determinar que seja averbado a existência da presente ação à margem da 

matrícula do imóvel registrado sob n. 25.666 do Cartório de Registro de 

Imóveis de Sorriso-MT, e eventuais outros bens que comprovadamente 

pertencerem às partes. Oficie-se ao referido Cartório.Com relação aos 

demais pedidos, postergo a apreciação.Intimem-se as partes através de 

seus advogados.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 573787 Nr: 16631-46.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBERSON DOS SANTOS 

SILVA SCHMIT - OAB:24712/O

 Impulsiono a presente certidão com a finalidade de intimar o patrono do 

acusado para que apresente resposta à acusação, no prazo legal.

Juizados Especiais Cíveis

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016444-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO FERREIRA BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016444-13.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAIMUNDO 

NONATO FERREIRA BARRETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

THIAGO SANTANA SILVA POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

28/05/2020 Hora: 09:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 16 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016449-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA ELIZABETH SOARES DA SILVA ESPIGARES OAB - MT21312/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1016449-35.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE ARIMATEA 

NEVES COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA ELIZABETH 

SOARES DA SILVA ESPIGARES POLO PASSIVO: CLARO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

01/06/2020 Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017697-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADAVILSON PEDROSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDECIR CALÇA OAB - MT5247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

1017697-70.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871-A para, querendo, apresentar, no 

prazo de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016454-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA NAVARRO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016454-57.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUZIA 

NAVARRO DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

SANTANA SILVA POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

01/06/2020 Hora: 11:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016455-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY MENDONCA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016455-42.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KELLY 

MENDONCA DE MELO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO 
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DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 01/06/2020 

Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017247-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

1017247-30.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE LUIZ 

ALENCAR VILAROUCA - MT19194-A para, querendo, apresentar, no 

prazo de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016476-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JAMMAL SIMAO DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SIMAO DE ALMEIDA OAB - MT18368/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REU)

SERVICES ASSESSORIA E COBRANCAS - EIRELI (REU)

 

PROCESSO n. 1016476-18.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FRANCISCO 

JAMMAL SIMAO DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FERNANDA SIMAO DE ALMEIDA POLO PASSIVO: SERVICES 

ASSESSORIA E COBRANCAS - EIRELI e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 01/06/2020 Hora: 11:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008183-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROZENILDA OLIVEIRA DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 01/06/2020 Hora: 11:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008183-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROZENILDA OLIVEIRA DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 01/06/2020 Hora: 11:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016480-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MACIEL BRUEHMUELLER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT11393-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1016480-55.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLAUDIA MACIEL 

BRUEHMUELLER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEX SANDRO 

RODRIGUES CARDOSO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 01/06/2020 Hora: 11:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006273-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA FERREIRA CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT10875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 01/06/2020 Hora: 12:00 *OBS. As audiências de 

conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006273-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA FERREIRA CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT10875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 
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juizado Sala: 1ª JEC Data: 01/06/2020 Hora: 12:00 *OBS. As audiências de 

conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009905-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY MOTA RORIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS OAB - MT18288-O 

(ADVOGADO(A))

BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO OAB - MT19652/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 01/06/2020 Hora: 12:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009905-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY MOTA RORIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS OAB - MT18288-O 

(ADVOGADO(A))

BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO OAB - MT19652/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 01/06/2020 Hora: 12:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1010936-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE ALVES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

1010936-23.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: WARLEN 

LEMES DA SILVA - MT15085-O para que se manifeste no prazo de 5 dias, 

quanto ao pagamento efetuado, bem como, a satisfação do débito, caso 

em que deverá se manifestar expressamente quanto à extinção do 

processo ou quanto à existência de eventual remanescente.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021996-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA OAB - MT24755/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATERINE VIANA GARCIA (EXECUTADO)

 

1021996-90.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: MARIO 

GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA - MT24755/O , para se manifestar, no 

prazo de 5 dias, acerca do AR NEGATIVO, apresentando endereço 

atualizado da parte executada.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005158-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA OAB - MT24755/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI DE SOUZA (EXECUTADO)

BRENO BRUNO SOUZA DE CAMPOS (EXECUTADO)

 

1005158-38.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: MARIO 

GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA - MT24755/O , para no prazo de 5 dias, 

apresentar planilha de cálculo detalhada e legível, demonstrando o valor 

atualizado do débito e fazendo constar todos os parâmetros do cálculo 

(valor base, termo inicial, termo final, índices de juros e correção 

monetária), sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005182-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA OAB - MT24755/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE TAPAJOS MACIEL (EXECUTADO)

HILTON PEREIRA (EXECUTADO)

 

1005182-66.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: MARIO 

GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA - MT24755/O , para no prazo de 5 dias, 

apresentar planilha de cálculo detalhada e legível, demonstrando o valor 

atualizado do débito e fazendo constar todos os parâmetros do cálculo 

(valor base, termo inicial, termo final, índices de juros e correção 

monetária), sob pena de arquivamento. Recomenda-se, a título de 

sugestão, a utilização da função atualização monetária disponível no site 

DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que 

possibilita, inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção 

monetária em momentos distintos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016817-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA OAB - MT24755/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTHER DE SOUZA RODRIGUES (EXECUTADO)

ANGELA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

1016817-78.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: MARIO 

GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA - MT24755/O , para se manifestar, no 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071822/4/2020 Página 556 de 758



prazo de 5 dias, acerca do AR NEGATIVO, apresentando endereço 

atualizado da parte executada.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005187-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA OAB - MT24755/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EULALIA FELIX DE SOUZA (EXECUTADO)

 

1005187-88.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: MARIO 

GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA - MT24755/O , para no prazo de 5 dias, 

apresentar planilha de cálculo detalhada e legível, demonstrando o valor 

atualizado do débito e fazendo constar todos os parâmetros do cálculo 

(valor base, termo inicial, termo final, índices de juros e correção 

monetária), sob pena de arquivamento. Recomenda-se, a título de 

sugestão, a utilização da função atualização monetária disponível no site 

DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que 

possibilita, inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção 

monetária em momentos distintos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005361-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA OAB - MT24755/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GELSON HONORIO DA SILVA (EXECUTADO)

 

1005361-97.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: MARIO 

GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA - MT24755/O , para se manifestar, no 

prazo de 5 dias, acerca do AR NEGATIVO, apresentando endereço 

atualizado da parte executada.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016656-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA OAB - MT24755/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDA BARBOSA DE LIMA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1016656-68.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: STUDIO S 

FORMATURAS EIRELI EXECUTADO: GERALDA BARBOSA DE LIMA Vistos. 

Processo em fase de Arquivamento. Este juízo determinou a emenda da 

petição inicial, mas a parte credora, embora devidamente intimada, 

permaneceu inerte. Assim, considerando que a peça de ingresso deve 

atender aos requisitos legais e ser instruída com os documentos 

indispensáveis ao processamento da demanda e não tendo a parte 

credora atendido à determinação do juízo, a petição inicial deve ser 

indeferida e o processo extinto sem resolução de mérito, conforme 

preconizam os artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil. Posto isso, 

indefiro a inicial e julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 53 da Lei n. 9.099/50 c/c artigo 924, inciso I, do CPC. 

Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005200-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA OAB - MT24755/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZAURA CRISTINA SILVA (EXECUTADO)

 

1005200-87.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: MARIO 

GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA - MT24755/O , para se manifestar, no 

prazo de 5 dias, acerca do AR NEGATIVO, apresentando endereço 

atualizado da parte executada.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1010427-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGIA ALVES FLEURY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR OAB - MT8578-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICA DESIGN COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT11242-N (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1010427-92.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - MT0008578A , da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª 

JEC Data: 13/11/2019 Hora: 10:00 , que será realizada no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 

275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De 

Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 9 de outubro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1010427-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGIA ALVES FLEURY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR OAB - MT8578-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICA DESIGN COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT11242-N (ADVOGADO(A))

 

1010427-92.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: MARCELO 

FALCAO FERREIRA - MT11242-N , para que, no prazo de 15 dias, realize o 

pagamento do débito, devidamente atualizado até a data do pagamento, e 

comprove nos autos, sob pena de incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 523, §1º, do 

Código de Processo Civil, e de penhora de tantos bens quantos forem 

necessários para a garantia do juízo. Juntamente com o comprovante de 

pagamento, a parte devedora deverá apresentar planilha detalhada do 

cálculo de atualização do débito até o dia do efetivo pagamento, com exata 

observância do comando judicial, para o que se recomenda, a título de 

sugestão, a utilização da função atualização monetária disponível no site 

DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que 

possibilita, inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção 

monetária em momentos distintos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016492-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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WALDIRENE OLIVEIRA ROSENDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS OLIVEIRA SANTOS OAB - MT9101-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REU)

 

PROCESSO n. 1016492-69.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WALDIRENE 

OLIVEIRA ROSENDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS 

OLIVEIRA SANTOS POLO PASSIVO: OI BRASILTELECOM FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 01/06/2020 

Hora: 12:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014440-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO BARRETO MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

1014440-37.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: MURILO 

FERREIRA BLANCO - MT18713-O , para se manifestar, no prazo de 5 dias, 

acerca da petição retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016507-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GIVANILDO SANTIAGO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016507-38.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GIVANILDO 

SANTIAGO DE CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VITOR 

BERNARDINELLI DACACHE POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 01/06/2020 

Hora: 14:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016448-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDJUNIOR DIOGO DA SILVA MARINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELDER MATHEUS CAMPOS TABORDA OAB - MT25543/O 

(ADVOGADO(A))

AGASSIS SOUZA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT24010/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016448-50.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDJUNIOR DIOGO 

DA SILVA MARINS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELDER MATHEUS 

CAMPOS TABORDA, AGASSIS SOUZA RODRIGUES DA SILVA POLO 

PASSIVO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 01/06/2020 Hora: 16:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016464-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY MENDONCA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016464-04.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KELLY 

MENDONCA DE MELO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO 

DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 01/06/2020 Hora: 16:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016465-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM QUEIROZ BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO OAB - MT0005048A 

(ADVOGADO(A))

TULIO TOYAMA FALEIRO OAB - MT0019014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016465-86.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAQUIM 

QUEIROZ BORGES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CELSON JESUS 

GONCALVES FALEIRO, TULIO TOYAMA FALEIRO POLO PASSIVO: TRES 

IRMAOS ENGENHARIA LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 01/06/2020 Hora: 16:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016475-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALISON PEREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016475-33.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WALISON 

PEREIRA DA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLAITON LUIZ 

PANAZZOLO, ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR POLO PASSIVO: OI S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

01/06/2020 Hora: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015892-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO VERCEZI CARRADORE - EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZANA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

sim ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1015892-48.2020.8.11.0001. EXEQUENTE: LUCIANO VERCEZI 

CARRADORE - EIRELI EXECUTADO: LUZANA DA SILVA Vistos, etc. I- 

Trata-se de execução de título extrajudicial. Assim, intime-se o exequente, 

a fim de que apresente o original do título, na Secretaria da Vara, no prazo 

de 5 (cinco) dias, para que ele seja carimbado, sob pena de indeferimento 

da execução, nos termos do artigo 801, do CPC/15. Enunciado n.º 126, do 

FONAJE: Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de crédito 

será digitalizado e o original apresentado até a sessão de conciliação ou 

prazo assinado, a fim de ser carimbado ou retido pela secretaria (XXIV 

Encontro – Florianópolis/SC). II- Após, cite-se a parte executada para que, 

no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento do débito, sob pena de 

serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a presente 

execução. III- Havendo citação e efetuado o pagamento, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

sob pena de concordância tácita e consequente extinção do processo. IV- 

Efetivada a citação, mas não havendo pagamento ou penhora, renove-se 

a conclusão (na pasta SON). V- Estando o juízo garantido, designe-se 

audiência de conciliação (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as 

partes. VI- Fica registrado, desde logo, que a apresentação de Embargos 

à Execução somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de 

rejeição liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do 

Enunciado 117, do FONAJE. VII- Não havendo citação por não ter sido o 

devedor localizado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção, com fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei 

nº 9.099/95. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Maria 

Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015936-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO BARAO DE MELGACO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO YEGROS PEREIRA OAB - MT8574-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA FRANCISCA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015936-67.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO EDIFICIO BARAO DE MELGACO EXECUTADO: 

MARIA FRANCISCA SILVA Vistos, etc. Do exame dos autos, observo que, 

em se tratando de execução de débitos de condomínio, impossível a 

apresentação do título extrajudicial em cartório, assim: I- Cite-se a parte 

executada para que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento do 

débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a presente execução. II- Havendo citação e efetuado o 

pagamento, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e 

consequente extinção do processo. III- Efetivada a citação, mas não 

havendo pagamento ou penhora, renove-se a conclusão (na pasta SON). 

IV- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes. V- Fica registrado, desde 

logo, que a apresentação de Embargos à Execução somente será admitida 

após a garantia do juízo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 

53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117, do FONAJE. VI- Não 

havendo citação por não ter sido o devedor localizado, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção, com 

fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Cuiabá, 

MT, data registrada no sistema. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006095-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEVANIA CARLA BARBOSA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO RIPOLI BIANCHI OAB - MT12856-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006095-48.2020.8.11.0001. 

AUTOR: JOSEVANIA CARLA BARBOSA DE OLIVEIRA REU: EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Vistos, etc. Do exame dos autos, 

verifica-se que, já designada audiência de conciliação para 13.5.2020, às 

16h40. Assim, aguarde-se a realização do ato, procedendo-se às 

intimações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data 

registrada no sistema. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016433-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO JOSE DE SOUZA OAB - MT22452/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

Vistos, etc. I. Do exame dos autos, verifica-se que, na petição inicial, não 

restou claro quais são as cobranças, emitidas pela empresa reclamada, 

que a parte autora entende indevidas. Diante disso, intime-se a parte 

promovente, para que esclareça os fatos, acima especificados, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. II. 

Outrossim, nos termos do art. 321, “caput” e parágrafo único, do 

CPC/2015, a parte autora deverá, no mesmo prazo supracitado, qual seja, 

15 (quinze) dias, apresentar o histórico de consumo e pagamento 

atualizado, dos anos de 2019 e 2020, legível, emitido pela empresa 

fornecedora dos serviços de energia elétrica, no tocante à unidade 

consumidora discutida na presente demanda, a fim de possibilitar a análise 

do pedido, sob pena de indeferimento da inicial (art. 330, CPC). Vencido o 

prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos para pedido de 

urgência. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, MT, 

data registrada no sistema. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014063-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO SA FREIRE MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SA FREIRE MARTINS OAB - MT7362-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014063-66.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: BRUNO SA FREIRE MARTINS REQUERIDO: LATAM 

AIRLINES GROUP S/A Vistos, etc. Ao arquivo com as baixas e anotações 

de estilo. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019704-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THEREZA CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RENATA ALVES BEZERRA OAB - MT25757/O (ADVOGADO(A))

EVILLIN KAREN FLORES DA SILVA OAB - MT26069/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENTCARS LTDA (REQUERIDO)

ALAMO RENT-A-CAR LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019704-35.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: THEREZA CRISTINA DA SILVA REQUERIDO: UNIDAS 

LOCADORA DE VEICULOS LTDA, ALAMO RENT-A-CAR LOCADORA DE 

AUTOMOVEIS LTDA - ME, RENTCARS LTDA Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifico que o AR voltou negativo conforme ID. n°. 294336228 Desta 

feita, intime-se a parte autora para que no prazo de 10 (dez) dias, indique 

novo endereço. Após, voltem-me conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018379-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES RAMOS OAB - MT17730-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR. COM LTDA. (REQUERIDO)

AEROVIAS DE MEXICO S/A DE C V AEROMEXICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018379-25.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RAFAEL RODRIGUES RAMOS REQUERIDO: DECOLAR. COM 

LTDA., AEROVIAS DE MEXICO S/A DE C V AEROMEXICO Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifico que o AR voltou negativo conforme ID. n°. 

28782243. Desta feita, intime-se a parte autora para que no prazo de 10 

(dez) dias, indique novo endereço. Após, voltem-me conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012685-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON SOUZA CASTRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE YARID RECCO PEREIRA SILVA OAB - MT26390/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012685-75.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME EXECUTADO: 

JEFFERSON SOUZA CASTRO Vistos, etc. Intime-se a parte exequente 

para que no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste acerca do petitório de 

ID. n°. 31279658. Decorrido o prazo acima estipulado, com ou sem 

manifestação da parte exequente, voltem os autos conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017953-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ BARBOSA PEROZO OAB - MT0014844A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HYUNDAI CAOA - CUIABA (REQUERIDO)

SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017953-13.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CARLOS CESAR FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: 

HYUNDAI CAOA - CUIABA, SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS 

E SERVICOS LTDA Vistos, etc. Designe-se nova audiência de conciliação, 

conforme pauta deste Juízo. Ademais, é importante salientar que no âmbito 

do Juizado Especial, é imprescindível a participação das partes em toda a 

audiência do processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei nº 9.099/95. 

Assim sendo, intime-se as partes para nela comparecerem. Intimem-se. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002887-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA GOMES DAS DORES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYHANA SHINO TADA ROJAS OAB - MT24379/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARMIRO LUIZ DE AMORIM FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002887-56.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: DALVA GOMES DAS DORES EXECUTADO: ARMIRO LUIZ DE 

AMORIM FILHO Vistos etc. Intime-se o exequente para manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias acerca do resultado infrutífero da penhora (ID. 

30773698), conforme determinado na decisão retro. Após, voltem os 

autos conclusos. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016253-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LOURDES CORTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DIAS CORREA OAB - MT11583-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO PIERAZZO APARECIDO DA SILVA OAB - MG159771-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016253-02.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA LOURDES CORTES REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Verifico que a parte Recorrente juntou declaração 

de hipossuficiência econômica. Ademais não efetuou recolhimento das 

custas processuais. Sendo assim, INTIME-SE a parte Autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, acostar fotocópia da sua CTPS, os três últimos 

holerites, Declaração do Imposto de Renda anual ou qualquer outro 

documento idôneo que possa comprovar sua hipossuficiência financeira. 

Na hipótese de não comprovar ser beneficiária da justiça gratuita, deverá 

efetuar o pagamento das custas processuais no prazo de 48h (quarenta e 

oito) horas. Decorrido o prazo acima estipulado, com ou sem manifestação 

da requerente, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017949-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EULIANY DA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017949-73.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EULIANY DA SILVA DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Verifico que a parte Recorrente juntou declaração de 

hipossuficiência econômica. Ademais não efetuou recolhimento das 

custas processuais. Sendo assim, INTIME-SE a parte Autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, acostar fotocópia da sua CTPS, os três últimos 

holerites, Declaração do Imposto de Renda anual ou qualquer outro 

documento idôneo que possa comprovar sua hipossuficiência financeira. 

Na hipótese de não comprovar ser beneficiária da justiça gratuita, deverá 

efetuar o pagamento das custas processuais no prazo de 48h (quarenta e 

oito) horas. Decorrido o prazo acima estipulado, com ou sem manifestação 

da requerente, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016465-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM QUEIROZ BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO OAB - MT0005048A 

(ADVOGADO(A))

TULIO TOYAMA FALEIRO OAB - MT0019014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016465-86.2020.8.11.0001. 

AUTOR: JOAQUIM QUEIROZ BORGES REQUERIDO: TRES IRMAOS 

ENGENHARIA LTDA Vistos, etc. Do exame dos autos, verifico que a 

presente Reclamação está desacompanhada de documentos que instruem 

a petição inicial, de modo que impossibilita a análise do pleito autoral. Ante 

o exposto, INTIME a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial (art. 321, parágrafo único do CPC), com o fito de 

apresentar: a) Procuração atualizada; e b) Comprovante de endereço 

atualizado, em seu nome ou, caso esteja em nome de terceiro, comprove o 

vínculo jurídico com a pessoa do endereço declinado. Sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 330 do CPC). Vencido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem conclusos. Intime-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016483-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA DOMINGAS RAMOS NETA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016483-10.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TEREZA 

DOMINGAS RAMOS NETA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VITOR 

BERNARDINELLI DACACHE POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 01/06/2020 

Hora: 16:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016489-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MARIA GONCALVES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016489-17.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDNA MARIA 

GONCALVES DA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VITOR 

BERNARDINELLI DACACHE POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

01/06/2020 Hora: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007876-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIAL PANTANAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMEIRE DADONA (EXECUTADO)

JOSE BATISTA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1007876-42.2019.8.11.0001 Polo 

ativo: CONDOMÍNIO PARQUE RESIDENCIAL PANTANAL Polo passivo: 

ROSIMEIRE DADONE Polo passivo: JOSÉ BATISTA FILHO PROJETO DE 

DESPACHO Vistos etc. OPINO por determinar a intimação das partes para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, apresentarem nos autos o termo de acordo 

de Mov. 30927403, devidamente assinado, sob pena de não homologação 

e prosseguimento da execução. OPINO, ainda, por determinar que as 

partes, no mesmo prazo acima descrito, esclareçam, de forma expressa, 

se o acordo envolve a totalidade do litígio e das partes que nele constam, 

uma vez que o documento de Mov. 30927403, não menciona a executada 

Sra. Rosimeire Danone, mas, tão somente, o Exequente e o Executado Sr. 

José Batista Filho. Por essa razão, OPINO por postergar a análise do 

pedido formulado pela Executada Sra. Rosimeire Dadone, à Mov. 

30926028, no que diz respeito à liberação da penhora. Após o decurso do 

prazo, devidamente certificado, OPINO pelo imediato retorno do processo 

à conclusão. À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º 

Juizado, para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. 

Paula Pinheiro de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

despacho elaborado pela juíza leiga, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de 

estilo. Após, conclusos para sentença. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018527-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DA SILVA SALUSTIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDINETE RODRIGUES DE ARAUJO OAB - MT11074-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1018527-36.2019.8.11.0001 Polo 

ativo: MARCOS ANTONIO DA SILVA SALUSTIANO Polo passivo: 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA 

PROJETO DE DESPACHO Vistos etc. Da análise dos autos, vislumbro que, 

em sede de impugnação (Mov. 29137749), o Autor apresentou 
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documentos novos, e, também, ampliou os pedidos iniciais, incluindo a 

declaração de inexigibilidade, também, da fatura de Fevereiro/2020, e, 

ainda, o pedido pela restituição de valores faturados relativos aos meses 

de Novembro/2019 a Janeiro/2020. Considerando que tratam-se de fatos e 

pedidos novos, para preservação do direito constitucional ao contraditório 

e à ampla defesa, OPINO por determinar a intimação da Ré, para, em 05 

dias, manifestar-se sobre os documentos juntados à Mov. 29137749, sob 

pena de preclusão, consoante artigo 437, §1º do CPC/15. Após, 

devidamente certificado, OPINO pelo retorno do processo, para prolação 

da sentença. À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º 

Juizado, para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. 

Paula Pinheiro de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo a minuta de 

despacho, nos termos do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Maria Aparecida Ferreira Fago 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016505-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E F DOS SANTOS - LOCACAO DE TAXI -ME - ME (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT21087-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ESPINDOLA VICTORIO (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1016505-68.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:E F DOS 

SANTOS - LOCACAO DE TAXI -ME - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR POLO 

PASSIVO: LUIZ ESPINDOLA VICTORIO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 01/06/2020 Hora: 17:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010206-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON JULIANO DA SILVA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 12/11/2019 Hora: 14:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016510-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE MOREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1016510-90.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JAQUELINE 

MOREIRA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

27/05/2020 Hora: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006525-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER GARCIA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 2ª JEC Data: 21/10/2019 Hora: 15:50 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017622-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FIDELITY COMERCIO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E 

COMUNICACAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO REICHE OAB - MT18868-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO EDIFICIO AVENIDA HOME & OFFICE CENTER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LORENZA DA SILVA MARTINS OAB - MT9636-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO .Autos 1017622-31.2019.8.11.0001 Vistos 

etc. Intime-se a parte Requerida para no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar nos autos, acerca do cumprimento da decisão liminar proferida, 

qual seja, de proceder ao conserto imediato do telhado da sala comercial 

n. 15 do Edificio Avenida Home & Office center, ou ainda a cobertura 

provisória do referido telhado, sob pena de aplicação da multa diária já 

fixada em sede de liminar, em caso de descumprimento da medida. 

Cumpra-se, com urgência. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016392-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOCINEY MARIA DA SILVA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO THOMÉ DA CRUZ OAB - MT13257-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016392-17.2020.8.11.0001. 

AUTOR: JOCINEY MARIA DA SILVA CRUZ REU: AGUAS CUIABÁ S/A 

Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARS C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por JOCINEY 

MARIA DA SILVA CRUZ em desfavor de AGUAS CUIABÁ S/A. Sustenta a 

reclamante que foi surpreendida com a cobrança da fatura referente ao 

mês de março de 2020 no valor de R$ 1.008,05 (mil e oito reais e cinco 

centavos). Alega que a referida fatura não reflete o seu consumo habitual, 

e que o valor cobrado é indevido. Com base nisso requer a concessão de 

liminar para que a requerida suspenda a cobrança contestada e se 
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abstenha de efetuar a suspensão do serviço, bem como se abstenha de 

incluir os dados da autora nos órgãos de proteção ao crédito. É o 

necessário Decido Da análise dos elementos e das circunstâncias que 

envolvem o caso, concluo que o pedido de antecipação de tutela 

específica merece acolhimento. Isso porque se extrai do art. 84, “caput” e 

§ 3º, do Código de Defesa do Consumidor, que o juiz poderá conceder a 

tutela específica da obrigação, liminarmente, ou determinar providências 

que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento, desde 

que estejam preenchidos e presentes dois requisitos obrigatórios, quais 

sejam, relevância do fundamento da demanda e justificado receio de 

ineficácia do provimento final. Já o artigo 300, do Código de Processo Civil, 

dispõe que a tutela de urgência será concedida, quando houver 

probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. No caso em exame, tendo como base o que ordinariamente 

acontece (art. 375, do CPC, e 5º, da Lei 9.099/95) e, considerando que a 

prova necessária somente pode ser feita pela empresa fornecedora, 

entendo que esse fator, aliado aos documentos apresentados, são 

suficientes, por ora, para evidenciar a probabilidade do direito. Ademais, a 

parte colaciona aos autos no ID. 31297456 faturas que apontam 

significativa diferença entre o mês objeto da demanda (71m³) e outros 

anteriores (fevereiro/2020 40m³, janeiro/2020 10m³ e dezembro/2019 

19m3), fato que embora não sirva para de pronto apontar ilicitude, já indica 

alguma divergência repentina na média de consumo da reclamante. Tendo 

em vista o fato de que a parte autora traz a juízo a questão a fim de 

buscar solução ao conflito de interesses, entendo que está amparada em 

situação bastante para lhe apontar boa-fé, fato que permite a suspensão 

da exigência do débito que contesta judicialmente. Posto isso, com forte na 

norma do art. 297 do CPC, DETERMINO a parte reclamada se i) ABSTENHA 

de efetuar a suspensão do serviço de abastecimento de água junto à 

residência da parte reclamante, até o deslinde da demanda, concernente 

ao débito discutido neste auto, qual se encontra acima declinado e 

informado na exordial; ii) ABSTENHA de incluir o nome da parte reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, concernente à fatura em sub judice. 

DEFIRO a suspensão da cobrança da fatura referente ao mês de março 

de 2020. Impõe-se registrar que a presente decisão não exime a parte 

autora de realizar o adimplemento das demais obrigações provenientes do 

serviço de fornecimento de água, mas tão só suspende a cobrança do 

valor referente ao período objeto da demanda. Anoto para o caso de 

descumprimento da medida multa no importe de R$3.000,00 (três mil reais). 

Outrossim, antevendo a relação de consumo entre as partes, com 

fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e 

diante da hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da 

prova. Já designada audiência de conciliação, cite-se e intime-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018414-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODELES DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICENTE RODRIGUES CUNHA OAB - MT3717-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1018414-82.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ODELES DE SANTANA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Recebo os 

Recursos Inominados, somente no efeito devolutivo, nos termos do artigo 

43 da Lei 9.9099/1995. Defiro o pedido de justiça gratuita formulado pela 

parte Recorrente ODELES DE SANTANA no ID. n°. 30305632. Verifico que 

a parte Recorrente ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A juntou devidamente o preparo recursal conforme ID. N n°. 

30660021. E, de outro lado, as Contrarrazões já foram apresentadas pela 

parte Recorrida (ODELES DE SANTANA). Devolvo os autos à Secretaria 

para aguardar as Contrarrazões da parte Recorrida ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Apresentada as 

contrarrazões ou certificado o decurso do prazo, remetam-se os autos à 

Turma Recursal. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019931-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL GONCALVES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES MAURO SILVA OAB - MT19857/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019931-25.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GABRIEL GONCALVES OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Recebo o Recurso Inominado, somente no efeito 

devolutivo, nos termos do artigo 43 da Lei 9.9099/1995. Defiro o pedido de 

justiça gratuita formulado pela parte Recorrente ora Reclamante. Devolvo 

os autos à Secretaria para aguardar as Contrarrazões. Apresentada as 

contrarrazões ou certificado o decurso do prazo, remetam-se os autos à 

Turma Recursal. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020409-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ALBERTO ARCASA OAB - MT24979/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1020409-33.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA PEREIRA 

REQUERIDO: ENERGISA S/A Vistos, etc. Recebo o Recurso Inominado, 

somente no efeito devolutivo, nos termos do artigo 43 da Lei 9.9099/1995. 

Verifico que a parte Recorrente devidamente juntou o preparo recursal. 

Devolvo os autos à Secretaria para aguardar as Contrarrazões. 

Apresentada as contrarrazões ou certificado o decurso do prazo, 

remetam-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012379-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DE MOURA BARBALHO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SILVA QUEIROZ OAB - MT21165/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI OAB - MT0018966A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012379-09.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: EDUARDO DE MOURA BARBALHO REQUERIDO: GOLDEM 

GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME Vistos, etc. Recebo o 

Recurso Inominado, somente no efeito devolutivo, nos termos do artigo 43 

da Lei 9.9099/1995. Defiro o pedido de justiça gratuita formulado pela parte 

Recorrente ora Reclamante. Devolvo os autos à Secretaria para aguardar 
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as Contrarrazões. Apresentada as contrarrazões ou certificado o 

decurso do prazo, remetam-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010538-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS SILVA DONATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010538-76.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: THAIS SILVA DONATO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Recebo o 

Recurso Inominado, somente no efeito devolutivo, nos termos do artigo 43 

da Lei 9.9099/1995. Verifico que a parte Recorrente devidamente juntou o 

preparo recursal. Devolvo os autos à Secretaria para aguardar as 

Contrarrazões. Apresentada as contrarrazões ou certificado o decurso 

do prazo, remetam-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013575-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI FELIZARDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013575-14.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARLI FELIZARDO DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Recebo o 

Recurso Inominado, somente no efeito devolutivo, nos termos do artigo 43 

da Lei 9.9099/1995. Verifico que a parte Recorrente devidamente juntou o 

preparo recursal. Devolvo os autos à Secretaria para aguardar as 

Contrarrazões. Apresentada as contrarrazões ou certificado o decurso 

do prazo, remetam-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015513-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA ADRIANA PIRES BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015513-44.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FRANCISCA ADRIANA PIRES BEZERRA REQUERIDO: OI S.A 

Vistos, etc. Recebo o Recurso Inominado, somente no efeito devolutivo, 

nos termos do artigo 43 da Lei 9.9099/1995. Verifico que a parte 

Recorrente devidamente juntou o preparo recursal. Devolvo os autos à 

Secretaria para aguardar as Contrarrazões. Apresentada as 

contrarrazões ou certificado o decurso do prazo, remetam-se os autos à 

Turma Recursal. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014739-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELLY RODRIGUES AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014739-14.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ISABELLY RODRIGUES AGUIAR REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Recebo o Recurso Inominado, somente no efeito 

devolutivo, nos termos do artigo 43 da Lei 9.9099/1995. Verifico que a 

parte Recorrente devidamente juntou o preparo recursal. Devolvo os autos 

à Secretaria para aguardar as Contrarrazões. Apresentada as 

contrarrazões ou certificado o decurso do prazo, remetam-se os autos à 

Turma Recursal. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015167-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DE MATOS FERRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE PEREIRA FERRAZ OAB - MT16936 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015167-93.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MANOEL DE MATOS FERRAZ REQUERIDO: GOL LINHAS 

AEREAS S.A. Vistos, etc. Recebo o Recurso Inominado, somente no efeito 

devolutivo, nos termos do artigo 43 da Lei 9.9099/1995. Verifico que a 

parte Recorrente devidamente juntou o preparo recursal. Devolvo os autos 

à Secretaria para aguardar as Contrarrazões. Apresentada as 

contrarrazões ou certificado o decurso do prazo, remetam-se os autos à 

Turma Recursal. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016788-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016788-28.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSE FERREIRA FILHO REQUERIDO: VIA VAREJO S/A 

Vistos, etc. Recebo o Recurso Inominado, somente no efeito devolutivo, 

nos termos do artigo 43 da Lei 9.9099/1995. Verifico que a parte 
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Recorrente devidamente juntou o preparo recursal. Devolvo os autos à 

Secretaria para aguardar as Contrarrazões. Apresentada as 

contrarrazões ou certificado o decurso do prazo, remetam-se os autos à 

Turma Recursal. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016415-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA RITA FERREIRA PAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E TUTELA PROVISÓRIA 

DE URGÊNCIA”, ajuizada por ANA RITA FERREIRA PAES em face de 

CAIXA SEGURADORA S/A. A parte promovente alega, em síntese, que é 

cliente da empresa reclamada, por cujo contrato de prestação de serviços 

bancários é titular da conta poupança n.º 0045931-9, sediada na agência 

n.º 2018. Ocorreu que, ao consultar o extrato pertinente, descobriu a 

realização de quatro descontos efetuados indevidamente. Enfatiza que, os 

abatimentos desconhecidos, acima mencionados, aconteceram nos dias 

27.01.020 (R$ 39,90 – trinta e nove reais e noventa centavos), 04.02.020 

(R$ 39,38 – trinta e nove reais e trinta e oito centavos), 10.3.020 (R$ 39,90 

– trinta e nove reais e noventa centavos) e, 13.4.020 (R$ 39,38 – trinta e 

nove reais e trinta e oito centavos), todos a título de “SEGURO 

RESIDENCIAL”, sob apólice n.º 6101400288480, com vigência no período 

entre 24.01.020 a 24.01.021, apresentado no ID. 31309742. Ressalta, a 

parte autora, que jamais firmou tal negócio jurídico com a empresa 

requerida, em razão disso, solicitou o cancelamento de imediato, conforme 

protocolo de atendimento n.º 4057145892. Em face dessa situação, depois 

de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis 

à espécie, a parte autora, dentre outras alegações e providências, requer 

liminarmente: “(...) c) CONCEDER A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, 

em favor da autora, para que seja suspenso os descontos da conta 

poupança no valor de R$ 39,38 (trinta e nove reais e trinta e oito 

centavos) ou valor equivalente, prazo de 48hs para que não persista tal 

injustiça, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 três mil reais); bem como 

a requerida se obstenha de realizar cobranças e inserção do nome da 

requerente nos bancos de dados do SPC/SERASA. (...)” É o que merece 

ser relatado. DECIDO. Da análise dos elementos e das circunstâncias que 

envolvem o caso, concluo que o pedido de antecipação de tutela 

específica merece parcial acolhimento. Isso porque se extrai do art. 84, 

“caput” e § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, que o juiz poderá 

conceder a tutela específica da obrigação, liminarmente, ou determinar 

providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do 

adimplemento, desde que estejam preenchidos e presentes dois requisitos 

obrigatórios, quais sejam, relevância do fundamento da demanda e 

justificado receio de ineficácia do provimento final. Já o artigo 300, do 

Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência será concedida, 

quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. No caso em exame, tendo como base o que 

ordinariamente acontece (art. 375, do CPC, e 5º, da Lei 9.099/95) e, 

considerando que a prova necessária somente pode ser feita pela 

empresa, entendo que esse fator, aliado aos documentos apresentados 

pela parte promovente, são suficientes, por ora, para evidenciar a 

probabilidade do direito. Ademais, como cediço, nesta fase processual, 

não há outros elementos documentais disponíveis à parte promovente que 

poderiam contribuir com suas alegações, razão pela qual, diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, é sensato, neste momento, 

presumir os fatos a seu favor. Além disso, as declarações da parte 

autora, na hipótese, à míngua de outras provas em contrário, merecem 

crédito, o que autoriza a antecipação da tutela específica, para que não 

ocorra dano de difícil reparação. Outrossim, o restritivo de crédito 

ocasiona risco de dano, pois, uma vez negativada a dívida em seu nome, a 

parte promovente fica impedida de realizar transações comerciais a prazo 

e de obter empréstimos e financiamentos no mercado financeiro. Por outro 

lado, as medidas pleiteadas, quais sejam, para excluir o serviço 

desconhecido da conta bancária de titularidade da parte promovente, bem 

como se abstenha de inserir o nome da parte autora dos órgãos de 

proteção ao crédito, não trarão nenhum prejuízo à empresa promovida, 

visto que tais determinações não representam perigo de irreversibilidade, 

já que essas providências poderão ser efetivadas, normalmente, após a 

sentença ou mesmo antes, à vista de documentos oferecidos pela parte 

reclamada, situação em que não se aplica o óbice do § 3º, do artigo 300, 

do Código de Processo Civil. Diante do exposto e ante tudo o mais que dos 

autos consta, DEFIRO a tutela de urgência antecipada, para determinar 

que a parte promovida, na forma postulada: SUSPENDA as cobranças 

mensais relativas ao serviço de “SEGURO RESIDENCIAL” não contratado, 

como relatado e especificado pela parte autora, até o encerramento desta 

ação ou ulteriores deliberações; ABSTENHA-SE de inserir o nome da parte 

promovente nos órgãos de restrição ao crédito, SPC, SERASA, cartório de 

protesto, dentre outros, pelo não pagamento da fatura questionada nesta 

demanda, igualmente até o seu desfecho. E, se porventura já tenha sido 

efetivada a inserção de seus dados, que proceda à retirada deles dos 

cadastros de inadimplentes, não podendo ultrapassar 48 (quarenta e oito) 

horas. Arbitro, para a hipótese de descumprimento da medida, multa fixa 

no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), razão do deferimento parcial. 

Por fim, antevendo a relação de consumo entre as partes, com 

fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

e, diante da hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da 

prova, atribuindo à parte promovida esse encargo. Cite-se. Intimem-se. 

Aguarde-se audiência de conciliação. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014260-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS SIMAO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014260-84.2020.8.11.0001. 

Vistos, etc. Tratam os presentes de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

proposta por ANTONIO CARLOS SIMÃO em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. A parte reclamante alega, 

em suma, que é titular da unidade consumidora n.º 6/2172622-9, sendo 

que em 26/02/2020 ao chegar em sua chácara constatou que sua unidade 

consumidora estava sem energia em razão de inadimplência. Tendo 

conhecimento de tal fato, efetuou o pagamento dos débitos existentes, 

ademais, em consulta, verificou que eram dois os débitos e estes se 

referiam a março de 2019. No entanto, assevera que referido valor devido 

havia sido objeto de reclamação junto ao PROCON. Diante disso, requereu 

em sede de antecipação de tutela o restabelecimento do fornecimento de 

energia elétrica na unidade consumidora da autora. É a suma. DECIDO. 

Cuidam os presentes autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por 

ANTONIO CARLOS SIMÃO em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Da análise dos elementos e das 

circunstâncias que envolvem o caso, concluo que o pedido de 

antecipação de tutela merece acolhimento. Isso porque se extrai do art. 

84, “caput” e § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, que o juiz poderá 

conceder a tutela específica da obrigação, liminarmente, ou determinar 

providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do 

adimplemento, desde que estejam preenchidos e presentes dois requisitos 

obrigatórios, quais sejam, relevância do fundamento da demanda e 

justificado receio de ineficácia do provimento final. Já o artigo 300, do 

Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência será concedida, 

quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. No caso em exame, tendo como base o que 

ordinariamente acontece (art. 375, do CPC, e 5º, da Lei 9.099/95) e, 

considerando que a prova necessária somente pode ser feita pela 

empresa fornecedora, entendo que esse fator, aliado aos documentos 
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apresentados, são suficientes, por ora, para evidenciar a probabilidade do 

direito. Pelos fatos narrados na inicial, ao meu entender verifico possível o 

deferimento do pedido, em forma de antecipação de tutela, pois no 

presente caso, cabe a Requerida comprovar que as alegações da autora 

são inverdades, e em primeira análise vislumbro que ainda os fatos não 

foram esclarecidos na reclamação realizada junto ao Procon. Ademais, 

nesta fase processual, não há elementos documentais disponíveis à parte 

autora que poderiam contribuir com suas alegações, razão pela qual, 

diante da hipossuficiência probatória do consumidor, é razoável, neste 

momento, presumir os fatos em seu favor. Ora, como cediço, em tais 

casos, deve a companhia utilizar-se dos meios ordinários de cobrança, 

pois não se admite nenhuma espécie de constrangimento ou ameaça ao 

consumidor, ainda mais quando versa sobre bem essencial. Nesse 

sentido, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça: EMENTA: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. 

INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS. 

SUSPENSÃO ILÍCITA DO FORNECIMENTO. DANO IN RE IPSA. AGRAVO 

REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem apreciou 

fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido 

de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, razão pela qual não há 

que se falar em violação ao art. 535 do CPC. 2. Esta Corte Superior 

pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper 

o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou 

energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do 

consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de 

débitos antigos. 3. A suspensão ilegal do fornecimento do serviço 

dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral 

nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato 

praticado. 4. Agravo Regimental da Rio Grande Energia S/A desprovido. 

(STJ - AgRg no AREsp: 484166 RS 2014/0047163-5, Relator: Ministro 

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 24/04/2014, T1 - 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/05/2014). (Negritei). Disso 

tudo se conclui que, em se tratando, na hipótese, de débito pretérito, 

superveniente de meses/anos anteriores, prudente é a suspensão dessa 

cobrança até decisão final. Observa-se, também, que a suspensão no 

fornecimento de energia ocasiona perigo de dano, causando diversos 

transtornos ao usuário, pois se trata de serviço essencial. Além disso, as 

alegações da parte autora, na hipótese, até que se prove o contrário, 

merecem crédito, o que autoriza a antecipação da tutela específica, para 

que não ocorra dano de difícil reparação. Impõe consignar, ainda, que a 

determinação para restabelecer o fornecimento de energia, não 

representa perigo de irreversibilidade, já que essa medida poderá ser 

efetivada normalmente, após a sentença, situação em que não se aplica o 

óbice do § 3º do artigo 300, do Código de Processo Civil. Diante do 

exposto, porque preenchidos os requisitos legais, DEFIRO a tutela de 

urgência vindicada, para determinar, na forma especificada, que a parte 

promovida RESTABELEÇA, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, 

o fornecimento de energia elétrica, instalada no endereço da parte 

reclamante, sob a matrícula número n.º 6/2172622-9, até o deslinde da 

demanda. Arbitro, para a hipótese de descumprimento da medida, multa 

fixa no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), até ulterior deliberação 

judicial. Outrossim, antevendo a relação de consumo entre as partes, com 

fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e 

diante da hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da 

prova, atribuindo à parte promovida esse encargo. Cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, data registrada no 

sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015573-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA FERNANDA SANTOS PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR OAB - MT13695-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015573-80.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: VALERIA FERNANDA SANTOS PINHO REQUERIDO: BANCO 

DO BRASIL SA Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

ILEGALIDADE DE SALÁRIO COM PEDIDO LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS ajuizada por VALERIA FERNANDA SANTOS PINHO em 

face de BANCO DO BRASIL S/A. Para tanto, a requerente afirma que 

recebe sua remuneração através de conta salário junto ao banco 

requerido. Sustenta que em 10/03/2020 foi surpreendida com uma 

retenção não autorizada de seu salário no valor de R$ 1.033,87 (mil e 

trinta e três reais e oitenta e sete centavos). Alega que foi informada pela 

banco que a referida retenção se deu para quitação de débito com o 

banco. Assim, requer em sede de liminar que seja determinado que a parte 

requerida se abstenha de realizar a retenção dos salários da requerente. 

Decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou 

seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o 

direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente 

para a concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. In casu, o pedido liminar merece prosperar em parte. 

Conforme se evola dos autos há prova da verossimilhança quanto a 

retenção na conta salário da autora, o que se colhe por meio dos 

documentos juntados. Eis os elementos que evidenciam a probabilidade do 

direito alegado, porquanto a conta bloqueada tem por finalidade o 

recebimento de seus proventos. Já o perigo de dano decorre do fato de 

que o bloqueio se dá sobre valores provenientes de seus proventos. De 

outra banda, a requerente não nega o débito, aduzindo que supõe existir 

cláusula que autorize o requerido a realizar retenções em sua conta. 

Assim, considerando que é pacifico o entendimento de que é possível 

penhora de 30% (trinta por cento) de verba salário, entendo aplicável ao 

presente caso, devendo o requerido obedecer a referida limitação. Dessa 

forma, tendo por base os documentos juntados aos autos bem como das 

razões apresentadas, vislumbro de plano a presença dos requisitos que 

amparam a concessão da tutela vindicada, motivo pelo qual a DEFIRO 

PARCIALMENTE e determino que a parte reclamada, limite-se ao bloqueio 

de 30% (trinta por cento) dos proventos da parte autora, referentes aos 

débitos discutidos nos autos. Anoto para o caso de descumprimento da 

medida multa no importe de R$3.000,00 (três mil reais). Outrossim, 

antevendo a relação de consumo entre as partes, com fundamento no 

artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da prova. Já 

designada audiência de conciliação, cite-se e intime-se. Intime-se. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016399-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CINTHIA KAROLLINE SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NARYANNE CRISTINA RAMOS SOUZA OAB - MT25949/O 

(ADVOGADO(A))

THAMIRES ORMOND DE CARVALHO OAB - MT23102/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016399-09.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: CINTHIA KAROLLINE SILVA SOUZA REQUERIDO: IUNI 

EDUCACIONAL S/A. Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por CINTHIA KAROLLINE SILVA 

SOUZA em face de IUNI EDUCACIONAL S/A. Para tanto, a requerente 

afirma está cursando direito na instituição requerida, sendo beneficiária do 

FIES, o qual cobre mais de 70% (setenta por cento) de seu curso. 

Sustenta que foi surpreendida com um débito no valor de R$ 27.508,30 

(vinte e sete mil quinhentos e oito reais e trinta centavos) referente a 

serviços de processo de ajuste de mensalidade e serviços de re-oferta de 

ED e supostos acordos. A autora alega que desconhece os serviços e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071822/4/2020 Página 566 de 758



débitos e discorda do valor cobrado pela requerida. Sustenta que a 

requerida se nega a realizar a sua rematrícula, bem como o acesso a sua 

grade e portal do aluno. Assim, requer em sede de liminar que a requerida 

realize a rematrícula e permita o acesso da autora as aulas e ao portal do 

aluno, e, ainda, que se abstenha de incluir seus dados no cadastro de 

maus pagadores. Decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo 

probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como 

requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. In casu, o pedido liminar merece 

prosperar. A probabilidade do direito evidenciada nos autos é suficiente 

ao deferimento da medida requerida, porquanto dos documentos 

colacionados aos autos resta claro que a autora é beneficiária do FIES, 

sendo que todos os aditamentos foram realizados. O perigo de dano se 

apresenta na medida em que enquanto o curso tem seu seguimento normal 

está a reclamante por experimentar prejuízos com o decurso do tempo, 

sem que esteja autorizada à frequentar regularmente o curso na 

instituição reclamada, bem como a acessar o portal do aluno realizar as 

atividades propostas. Ademais, tendo em vista o fato de que a parte 

autora traz a juízo a questão a fim de buscar solução ao conflito de 

interesses, entendo que está amparada em situação bastante para lhe 

apontar boa-fé, fato que permite a suspensão da exigência do débito que 

contesta judicialmente. De outro tanto, não se há de fazer quaisquer 

referências à irreversibilidade da medida, que acaso reste modificada ou 

revogada posteriormente, permitirá à reclamada se valer dos mecanismos 

jurídicos hábeis para a satisfação de eventual saldo credor. Por tais 

razões é que entendo presentes os requisitos legais para a concessão da 

medida liminar e de conseguinte DETERMINO à reclamada que (a) 

SUSPENDA, imediatamente, a cobrança objeto da demanda; (b) EFETUE a 

rematrícula da requerente no curso de Direito para o período de 2020/1, 

possibilitando o acesso da requente ao portal do aluno; e (c) que a 

reclamada SE ABSTENHA de incluir anotação negativa em cadastros de 

proteção ao crédito ou se já o fez que promova a exclusão. Anoto, com 

fulcro na norma do art. 497 do CPC o prazo de 05 (cinco) dias para 

cumprimento da medida ora determinada, observando que, acaso haja 

atraso, arcará a reclamada com a pena pecuniária (multa) que fixo no 

montante de R$3.000,00 (três mil reais). Outrossim, antevendo a relação 

de consumo entre as partes, com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, e diante da hipossuficiência probatória 

do consumidor, inverto o ônus da prova. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021186-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR JOSE SOARES DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT15363-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021186-18.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: OSCAR JOSE SOARES DO PRADO REQUERIDO: 

IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, face ao disposto no art. 38 da Lei n. 9.099/95. GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita não tem 

cabimento nesta fase processual, uma vez que o acesso ao primeiro grau 

em sede de Juizado Especial independe do recolhimento de custas, taxas 

ou despesas processuais, conforme dispõe o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. 

Portanto, remete-se a discussão para a fase de admissibilidade de 

eventual recurso inominado que possa futuramente ser interposto. DA 

PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ Observo que a 

IBAZAR.COM.BR LTDA suscitou a sua ilegitimidade passiva, afirmando 

que não possui qualquer responsabilidade pela compra realizada pela 

autora junto à empresa responsável pela entrega, pois somente 

disponibiliza o espaço virtual para que terceiros realizem a venda de seus 

produtos, sendo somente eles responsáveis pela entrega. No entanto, o 

artigo 7º, parágrafo único, do CDC prevê a responsabilidade solidária de 

todos os que participam da suposta ofensa. Verifica-se, ainda, que a 

autora acessou a plataforma virtual da ré para realizar a compra. 

Ademais, a Ré, como participante da cadeia de consumo, deve responder 

pela qualidade dos produtos que disponibiliza no mercado de consumo, até 

porque, certamente, aufere lucro com a venda, razão pela qual OPINO por 

REJEITAR a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela Ré. DA 

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESSUSPOSTOS PROCESSUAIS – 

LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO A ré argui, ainda, ausência dos 

pressupostos processuais, alegando que a empresa que efetuou a venda 

ao autor em sua plataforma virtual deve integrar o polo passivo da 

presente ação, aduzindo a hipótese de litisconsórcio passivo necessário. 

Nos termos dos artigos 7º, § único e 20 do CDC, a responsabilidade do 

fornecedor na prestação dos serviços é objetiva e solidária, razão pela 

qual se mostra o detentor da plataforma virtual legitimado para, 

singularmente, figurar no polo passivo da lide, sem prejuízo de ulterior 

acertamento ou direito de regresso a ser exercitado em face da alegada 

empresa utilizadora da plataforma à época da venda. Ressalta-se que o 

deslinde da ação passa ao largo da perquirição do elemento subjetivo da 

conduta faltosa, não restando configurada, por conseguinte, hipótese de 

litisconsórcio passivo necessário. OPINO, assim, por REJEITAR a presente 

preliminar. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Da análise dos autos 

verifico que se encontra apto para julgamento, posto que desnecessária a 

produção de outras provas para o convencimento motivado do artigo 371 

do CPC. Aliado a isso, verifico que as partes não manifestaram interesse 

na produção de provas orais. Outrossim, “(...) a produção probatória se 

destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a 

produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a 

formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 05598098420168050001, 

Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao julgamento antecipado 

do mérito, conforme o art. 355, I do CPC. DO MÉRITO DA RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA No caso, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, consoante artigos 2º e 3º CDC, devendo ser aplicado ao 

caso os ditames contidos legislação de consumo, inclusive com relação ao 

ônus da prova, cuja inversão OPINO por deferir nesta oportunidade, em 

favor da parte Autora, nos termos do artigo 6º, VIII. DA ANÁLISE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL A parte autora ingressou com ação de 

indenização por danos materiais e morais em desfavor da Ré, alegando, 

em síntese, a aquisição de um aparelho de TV, através de seu canal de 

vendas, pelo valor de R$ 9.999,00, alegando que não recebeu o produto. 

Requer, assim, a devolução em dobro do valor pago pelo produto e 

indenização por danos morais. Em defesa tempestiva, a Ré afirma que 

realizou a contento o serviço que oferece aos usuários, uma vez que não 

é vendedora de qualquer produto, somente intermedia a negociação entre 

os compradores e vendedores, não tendo qualquer responsabilidade 

pelos danos narrados na inicial. Tal alegação restou sedimentada com a 

análise da liminar, estando a responsabilidade da contestante nítida no 

caso em apreço. Ainda, a ré informa que a parte autora não teria entrado 

em contato consigo no prazo contratual de 28 dias para tentar solucionar 

o problema, o que lhe retiraria o direito de questionar a venda junto à 

demandada. Pois bem. Para que a parte Autora seja indenizada, é 

imprescindível a presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano e 

nexo causal entre eles. No caso em tela, entendo resta incontroverso nos 

autos a compra realizada, bem como a não entrega. Além disso, a ré 

informa que, em razão da parte autora não ter realizado reclamação 

dentro do prazo de 28 dias após a compra, não pode imputar à 

demandada a responsabilidade pela falha na prestação de serviço. 

Contudo, fato é que o produto não foi entregue, sendo a responsabilidade 

da ré, neste caso, objetiva, como já exposto em linhas anteriores. Além 

disso, em resposta à reclamação feita pela parte autora em 28/10/2019 (ID 

nº 27491421), a própria ré informou que, caso o vendedor não 

informasse, até o dia 31/10/2019, quando o produto seria entregue, o 

dinheiro seria devolvido ao autor. Logo, não pode a ré, agora, vir alegar 

que o autor não teria lhe procurado em tempo hábil, restando configurado 

que a ré não agiu de acordo com as normas consumeristas. No caso em 
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apreço, o Código de Defesa do Consumidor confere ao autor o direito de 

ser ressarcido monetariamente: Art. 18. Os fornecedores de produtos de 

consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios 

de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao 

consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por 

aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do 

recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, 

respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o 

consumidor exigir a substituição das partes viciadas. § 1° Não sendo o 

vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, 

alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da 

mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata 

da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais 

perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço. Assim, tenho que 

a ré não se desincumbiu de seu ônus, não tendo comprovado a efetiva 

entrega do produto à parte autora, tampouco comprovando que efetuou a 

restituição do valor. O art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, 

estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. A responsabilidade da 

Reclamada é objetiva, em vista da relação de consumo existente e do 

risco da atividade desenvolvida. Dispõe o art. 927, do Código Civil que: 

“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o 

dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou 

quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, 

por sua natureza, risco para os direitos de outrem.” Assim, OPINO por 

reconhecer que houve o ato ilícito, com a falha na prestação de serviços, 

por deixar a ré de entregar à parte autora o produto adquirido e, ainda, por 

não efetivar a devolução do valor pago. Esse comportamento por parte da 

Ré viola a dinâmica da relação de consumo e, principalmente o artigo 6º, III 

e VI do CDC. Portanto, no que tange aos danos materiais, ou seja, os 

“prejuízos de ordem econômica suportadas pelo ofendido”, (GONÇALVES, 

Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. 12 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 

747.), OPINO reconhecer que a parte Autora os sofreu na proporção de 

R$ 9.999,00, de forma simples, eis que não se tratou de cobrança indevida 

capaz de ensejar a almejada restituição em dobro. Sob os danos materiais 

deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês, a serem contados a 

partir da citação (28/01/2020) e correção monetária a partir do efetivo 

pagamento (03/09/2019). Tal descaso com a parte consumidora autoriza, 

ainda, o reconhecimento dos danos morais, não apenas em virtude do 

abalo inequivocamente sofrido, mas também pelo caráter punitivo dos 

danos morais. Em casos semelhantes, já decidiu a jurisprudência pátria: 

EMENTARECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE 

PRODUTO – PRODUTO NÃO ENTREGUE – PAGAMENTO EFETUADO PELO 

CONSUMIDOR – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA PRODUTO NÃO ENTREGUE – COBRANÇAS E 

PAGAMENTO EFETUADOS – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA 

FRUSTRADA - DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – 

INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – DANO MATERIAL DEVIDO - 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.A responsabilidade do 

fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, 

independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos 

termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.Diante da 

compra de produtos é dever do fornecedor enviá-los para o endereço do 

consumidor e havendo reclamação quanto a não entrega do produto e 

informação de que o produto foi entregue em endereço diverso é dever do 

fornecedor promover a correção do problema e agilizar a entrega no 

endereço correto.Não havendo a entrega do produto, são indevidas as 

cobranças efetuadas por conta da referida compra, de modo que a 

inscrição nos órgãos de proteção é indevida e enseja o reconhecimento 

de dano moral.A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de 

proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por 

dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa.O valor da 

indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com 

razoabi l idade.Sentença mant ida.Recurso desprov ido.  (N . U 

1001891-02.2018.8.11.0010, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019) 

Tenho que, em hipóteses como a ora em apreço, na qual a parte autora 

busca solução extrajudicial do problema e não obtém sucesso, sendo 

tratada com desdém pela Ré, o que fez com que tivesse de se valer da via 

judicial para assegurar um direito manifesto, é um transtorno 

experimentado que desborda do usual. Logo, neste caso específico, 

entendo justa a aplicação de reparação extrapatrimonial, ainda que pelo 

caráter punitivo e dissuasório da medida. Quanto à fixação da verba 

indenizatória, deve atentar para a condição econômica da vítima e a do 

ofensor, o grau de culpa, a extensão do dano e a finalidade da sanção 

reparatória. Portanto, tenho que o valor deva ser fixado, em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) visto que este se coaduna às diretrizes extraídas dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. DISPOSITIVO: Por todo 

o exposto e fundamentado, após a análise da versão fática e probatória 

apresentada por ambas as partes, OPINO por: 1. REJEITAR as preliminares 

de ilegitimidade passiva e ausência de pressupostos processuais 

arguidas pela ré à contestação. NO MÉRITO, OPINO por: 2. RECONHECER 

a relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, e por 

deferir a inversão do ônus probatório, em favor da parte Autora, 

consoante autoriza o artigo 6º, VIII do CDC. 3. JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, 

para assegurar o direito da parte Autora à restituição do valor pago, no 

montante de R$ 9.999,00, condenando a Ré à ressarci-la. Sob os danos 

materiais deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês, a serem 

contados a partir da citação (28/01/2020) e correção monetária a partir do 

efetivo pagamento (03/09/2019). 4. CONDENAR a Ré, à título de danos 

morais, ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, aplicados a partir do evento 

danoso (28/10/2019) e correção monetária, medida pelo INPC/IBGE, a 

contar desta data. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 

9.099/95). À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º 

Juizado para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. 

João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, 

parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000586-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIA SUELY PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT11370-O 

(ADVOGADO(A))

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT18107-O 

(ADVOGADO(A))

MAXWELL LATORRACA DELGADO OAB - MT24870-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000586-39.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROGERIA SUELY PEDROSO REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S.A. Vistos, etc. As partes informam que se 

compuseram amigavelmente, por meio do acordo realizado e encartado 

nos autos, conforme petição de ID. nº 30397948. Com efeito, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos HOMOLOGO O ACORDO formulado 

entre reclamante e reclamada, mediante sentença, em conformidade com o 

prelecionado no artigo 57, da Lei n. 9.099/95, e, em consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito com lastro legal no disposto no artigo 924, inciso 

III, c. c. o artigo 925, ambos do CPC/2015. Arquive-se os autos. Intimem-se. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018364-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELIMAR BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018364-56.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CELIMAR BATISTA DOS SANTOS REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. As partes 

informam que se compuseram amigavelmente, por meio do acordo 

realizado e encartado nos autos, conforme petição de ID. nº 30977637. 

Com efeito, para que produza seus jurídicos e legais efeitos HOMOLOGO 

O ACORDO formulado entre reclamante e reclamada, mediante sentença, 

em conformidade com o prelecionado no artigo 57, da Lei n. 9.099/95, e, 

em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com lastro legal nos 

termos do artigo 487, inc. III, “b”, do Código de Processo Civil. Arquivem-se 

os autos. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019942-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO GARDEN GOIABEIRAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA LEITE DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019942-54.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO GARDEN GOIABEIRAS EXECUTADO: 

ALESSANDRA LEITE DE MORAES Vistos, etc. As partes informam que se 

compuseram amigavelmente, por meio do acordo realizado e encartado 

nos autos, conforme petição de ID. nº 31152592. Com efeito, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos HOMOLOGO O ACORDO formulado 

entre reclamante e reclamada, mediante sentença, em conformidade com o 

prelecionado no artigo 57, da Lei n. 9.099/95, e, em consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito com lastro legal nos termos do artigo 487, inc. III, 

“b”, do Código de Processo Civil. Arquivem-se os autos. Intimem-se. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016117-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PLENA COMERCIAL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO ASSIS MEIRA JUNIOR (REQUERIDO)

BENEDITO ASSIS MEIRA JUNIOR - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1016117-68.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

PLENA COMERCIAL LTDA REQUERIDO: BENEDITO ASSIS MEIRA JUNIOR - 

ME, BENEDITO ASSIS MEIRA JUNIOR Vistos. As partes informam que se 

compuseram amigavelmente, por meio do acordo realizado e encartado 

nos autos, conforme ID. n°. 31182969. Com efeito, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos HOMOLOGO O ACORDO formulado entre 

reclamante e reclamada, em conformidade com o prelecionado no artigo 

57, da Lei n. 9.099/95. Aguarde-se o prazo para a comprovação das 

obrigações. Decorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, 

voltem-me os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010584-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ILHAS DOS ACORES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEISLIE DE FATIMA HAENISCH OAB - MT5860-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO ORESTES DE TOLEDO FILHO (EXECUTADO)

PRISCILLA BASSITT FERREIRA TOLEDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1010584-65.2019.8.11.0001. EXEQUENTE: 

CONDOMINIO RESIDENCIAL ILHAS DOS ACORES EXECUTADO: 

SEBASTIAO ORESTES DE TOLEDO FILHO, PRISCILLA BASSITT FERREIRA 

TOLEDO Vistos. As partes informam que se compuseram amigavelmente, 

por meio do acordo realizado e encartado nos autos, conforme ID. n°. 

26097764. Com efeito, para que produza seus jurídicos e legais efeitos 

HOMOLOGO O ACORDO formulado entre reclamante e reclamada, em 

conformidade com o prelecionado no artigo 57, da Lei n. 9.099/95. 

Ademais, verifico que a parte requerente requer a suspensão da 

execução para o cumprimento da obrigação. Aguarde-se o prazo. 

Decorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006679-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO DE SOUZA PESSINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006679-18.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUIS FERNANDO DE SOUZA PESSINI REQUERIDO: TIM 

CELULAR S.A. Vistos, etc. As partes informam que se compuseram 

amigavelmente, por meio do acordo realizado e encartado nos autos, 

conforme petição de ID. nº 31107848. Com efeito, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos HOMOLOGO O ACORDO formulado entre 

reclamante e reclamada, mediante sentença, em conformidade com o 

prelecionado no artigo 57, da Lei n. 9.099/95, e, em consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito com lastro legal nos termos do artigo 487, inc. III, 

“b”, do Código de Processo Civil. Arquivem-se os autos. Intimem-se. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018875-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA CRISTINA RIBEIRO DE MORAES (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018875-54.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VANIA CRISTINA RIBEIRO DE MORAES REQUERIDO: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. As partes informam que 

se compuseram amigavelmente, por meio do acordo realizado e encartado 

nos autos, conforme petição de ID. nº 31324374. Com efeito, para que 
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produza seus jurídicos e legais efeitos HOMOLOGO O ACORDO formulado 

entre reclamante e reclamada, mediante sentença, em conformidade com o 

prelecionado no artigo 57, da Lei n. 9.099/95, e, em consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito com lastro legal nos termos do artigo 487, inc. III, 

“b”, do Código de Processo Civil. Arquivem-se os autos. Intimem-se. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010580-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MATHEUS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA OAB - MT20921-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010580-91.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUIZ MATHEUS RIBEIRO REQUERIDO: BANCO CETELEM 

S.A. Vistos, etc. As partes informam que se compuseram amigavelmente, 

por meio do acordo realizado e encartado nos autos, conforme petição de 

ID. nº 31210032. Com efeito, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos HOMOLOGO O ACORDO formulado entre reclamante e reclamada, 

mediante sentença, em conformidade com o prelecionado no artigo 57, da 

Lei n. 9.099/95, e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com 

lastro legal nos termos do artigo 487, inc. III, “b”, do Código de Processo 

Civil. Arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000469-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABRINNE FERNANDES OLIVEIRA MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ANTONIO GONCALVES DE ALMEIDA OAB - MT26051/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000469-48.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: FABRINNE FERNANDES OLIVEIRA MELO REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. As partes informam que se 

compuseram amigavelmente, por meio do acordo realizado e encartado 

nos autos, conforme petição de ID. nº 31210032. Com efeito, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos HOMOLOGO O ACORDO formulado 

entre reclamante e reclamada, mediante sentença, em conformidade com o 

prelecionado no artigo 57, da Lei n. 9.099/95, e, em consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito com lastro legal nos termos do artigo 487, inc. III, 

“b”, do Código de Processo Civil. Arquivem-se os autos. Intimem-se. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002348-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ QUEIROZ DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PINTO LIBERATTI OAB - MT5906-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002348-27.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SERGIO LUIZ QUEIROZ DE ARRUDA REQUERIDO: LOJAS 

AVENIDA LTDA, CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA 

Vistos, etc. Considerando o cumprimento integral da obrigação, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 924, II, c/c art. 925, ambos 

do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, ao arquivo com as 

baixas e anotações necessárias. Às providências. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011150-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA TREVISAN VEDOIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT13731-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL 

(REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011150-77.2020.8.11.0001. 

AUTOR: ALESSANDRA TREVISAN VEDOIN REU: CAIXA DE ASSISTENCIA 

DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifico que a parte reclamante requer a desistência dos presentes 

autos. Assim sendo, nos termos do art. 200, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil de 2015, a desistência da ação somente produz seus 

efeitos após a homologação Judicial. Diante do exposto, para que produza 

os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA desta 

reclamação e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VIII, do Código de Processo 

Civil de 2015. Sem custas processuais e honorários advocatícios, em 

razão do disposto nos artigos 54 e 55, ambos da lei n.º 9.099/95. 

Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001212-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL AMORIM DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT16527-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001212-58.2018.811.0001 

Reclamante: RAFAEL AMORIM DE MAGALHÃES Reclamado: ITAÚ 

UNIBANCO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, atendido o disposto no 

art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Opino. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por RAFAEL AMORIM DE MAGALHÃES em desfavor do BANCO 

ITAÚ UNIBANCO S.A. De plano, passo ao julgamento antecipado da lide, 

com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo 

em vista que a matéria debatida não necessita de instrução probatória. 

Rejeito a preliminar de incompetência do juizado especial arguida em 

defesa pelo banco reclamado, porquanto entendo que os documentos são 

suficientes para o deslinde da presente ação, não necessitando de prova 

pericial. Ultrapassada a preliminar, passo ao exame do mérito. Pretende o 

autor a condenação do banco reclamado em indenização por danos 

morais, em decorrência da inclusão de seu nome junto aos órgãos de 

proteção ao crédito, referente a dois débitos de R$ 781,71 (setecentos e 

oitenta e um reais e setenta e um centavos) e de R$ 957,08 (novecentos e 

cinquenta e sete reais e oito centavos), os quais alega desconhecimento. 
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O banco reclamado, em defesa, alega inexistência de ato ilícito e que os 

débitos questionados pelo autor são provenientes da utilização de limite de 

crédito disponível e de empréstimo consignado contratado pelo autor, 

pleiteando a improcedência dos pedidos formulados na petição inicial. 

Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade civil, regida pelo 

Código de Defesa do Consumidor, ao disciplinar o fornecimento de 

produtos ou serviços, prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor, 

independente de culpa e com base no nexo causal entre o dano ao 

consumidor e o defeito do serviço prestado, nos termos do artigo 14, 

litteris: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes, ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

§1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o 

consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as 

circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento: 

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam." Destarte, 

será objetiva a responsabilidade civil quando for suficiente, para que surja 

o dever de reparar, a prova da existência de nexo causal entre o prejuízo 

e o comportamento do responsável, mesmo que ausente o aspecto 

subjetivo – culpa ou dolo. A responsabilidade objetiva funda-se na 

causalidade material, bastando para sua configuração a presença do 

dano. A par das premissas, a presente ação não merece acolhimento. Por 

se tratar de fato negativo - inexistência de negócio contratual - não há 

como exigir do Reclamante, pela evidente impossibilidade material, a 

comprovação de que jamais travou relação comercial com o banco 

reclamado, competindo a este a demonstração de que a inscrição estava 

calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pelo 

autor. E, no caso dos autos, o banco reclamado desincumbiu-se do ônus 

que lhe cabia (art. 373, II, do CPC), eis que juntou aos autos contrato de 

abertura de conta corrente, contendo os serviços contratados pelo autor, 

bem como extrato da movimentação de sua conta bancária. Esses 

elementos são suficientes para demonstrar a existência do contrato e, 

com ele, a legitimidade dos valores exigidos, restando assim afastada 

qualquer possibilidade de contrato não legítimo. Como sabido, embora 

aplicáveis à hipótese dos autos as disposições do Código de Defesa do 

Consumidor, a fim de que tenha sua pretensão acolhida, incumbe ao 

consumidor dotar suas afirmativas de verossimilhança, ônus do qual, na 

casuística, o autor não se desvencilhou. Dessa feita, o conjunto probatório 

autoriza a conclusão de existência de relação negocial firmada entre as 

partes e que a inclusão do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao 

crédito se deu em razão da efetiva inadimplência do limite de crédito que a 

ele foi disponibilizado e do empréstimo consignado contratado. Portanto, 

não se verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida por 

parte do banco reclamado, não há que se falar em declaração de 

inexistência dos débitos e a ocorrência de dano moral, uma vez que, 

ausentes os requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, 

ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre e o ato e o dano 

e a culpa do reclamado na ocorrência do fato danoso. A propósito, 

colaciono decisão nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE 

CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 

EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E LICITUDE DO DÉBITO. Prova documental 

comprobatória da contratação do cartão de crédito pela parte autora. 

Ausência de prova do pagamento. Art. 373, I, CPC. Inadimplência 

evidenciada. Legitimidade da inscrição em órgãos de proteção ao crédito. 

Desconstituição da dívida descabida. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZAÇÃO. Comprovada a origem da dívida e o seu 

inadimplemento, o cadastramento em órgãos de proteção ao crédito 

resulta do exercício regular de um direito do réu, art. 188, I, CC, resultando 

na ausência de um dos pressupostos do dever de indenizar, qual seja, a 

existência de ato ilícito. Dano moral descabido. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. 

CARACTERIZAÇÃO. Alteração da verdade dos fatos e utilização da 

presente ação visando à obtenção de vantagem indevida. Condenação 

por litigância de má-fé. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 

70083266205, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em: 11-12-2019) “ 

“APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. PRELIMINAR ARGUIDA PELA PARTE AUTORA. 

NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO 

DE PROVA PERICIAL E ORAL. REJEITADA. Tratando-se de questão 

preponderantemente de direito, tendo sido juntado o contrato aos autos 

comprovando os termos da relação contratual firmada entre as partes e já 

realizada perícia grafotécnica, resulta desnecessária a produção de 

outras provas. Preliminar rejeitada. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO E DÍVIDA 

COMPROVADAS. A parte requerida logrou comprovar a existência do 

débito inadimplido, objeto da inscrição negativa. Assim, a inscrição do 

nome do requerente nos cadastros de inadimplentes é exercício regular de 

direito, de modo que não há falar em falha na prestação do serviço, apta a 

ensejar o cancelamento do registro e a concessão de indenização por 

danos morais. No caso, a autora alegou que desconhece o débito que 

originou a inscrição de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, 

negando a contratação. Ocorre que, a contratação restou demonstrada 

pelos documentos trazidos pela parte demandada, bem como pela perícia 

grafotécnica realizada a pedido da autora (fl. 102). Assim, diante das 

provas produzidas nos autos, cabia à autora comprovar o pagamento da 

dívida, o que não o fez. Desta forma, não há o que falar em falha na 

prestação dos serviços e condenação das demandadas ao pagamento de 

indenização por danos morais. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. RECONHECIDA. 

Alteração da verdade dos fatos e utilização da presente ação visando à 

obtenção de vantagem indevida. Caracterizada a Litigância de má-fé na 

forma dos artigos 77, I e II, e 80 incisos II e V do NCPC. PRELIMINAR 

REJEITADA. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DAS RÉS 

PROVIDO. (Apelação Cível, Nº 70080477797, Vigésima Quarta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, 

Julgado em: 29-05-2019)” Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, 

do Novo Código de Processo Civil, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados pelo autor na presente ação, determinando o 

arquivamento dos autos após o trânsito em julgado desta decisão. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. P.I.C. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito deste Juizado Especial, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001488-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA DA CONCEICAO FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001488-89.2020.811.0001 

Reclamante: SONIA DA CONCEIÇÃO FREITAS Reclamada: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Inexistindo preliminares previstas no 

art. 337, do Código de Processo Civil a serem analisadas, passo ao exame 

do mérito. Trata-se de Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais movida por SONIA DA CONCEIÇÃO 

FREITAS em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A., onde alega a reclamante 

que não possuiu qualquer débito com a reclamada que pudesse justificar a 

inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Em contestação 

alega a reclamada que o débito questionado pela autora é oriundo da linha 

telefônica pós paga por ela contratada que deixou de ser adimplido, 

pleiteando ao final pela improcedência dos pedidos formulados na petição 

inicial. No caso, tratando-se de relação de consumo, na qual a reclamada 

encontra-se mais apto a provar o insucesso da demanda do que a 

reclamante demonstrar a sua procedência, impõe-se a inversão do ônus 

da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Cumpre ressaltar, porém, que a 
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reclamada se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (CPC, art. 

373, II), e comprovou por meio de extratos de ligações efetuadas e 

recebidas pela autora, bem como faturas que por ela deixaram de ser 

adimplidas. Vale ressaltar que a autora na inicial apenas arguiu 

desconhecimento do débito e não a inexistência de relação jurídica, fato 

este invocado na impugnação à contestação, com a finalidade de obter 

vantagem. Como sabido, embora aplicáveis à hipótese dos autos as 

disposições do Código de Defesa do Consumidor, a fim de que tenha sua 

pretensão acolhida, incumbe ao consumidor dotar suas afirmativas de 

verossimilhança, ônus do qual, na casuística, a autora não se 

desvencilhou. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de 

que o débito é devido e decorre da ausência da ausência de pagamento 

das faturas do plano por ele utilizado. Portanto, não se verificando a 

ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida por parte da reclamada, 

não há que se falar em declaração de inexistência do débito e a 

ocorrência de dano moral, uma vez que, ausentes os requisitos 

necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o 

dano, o nexo de causalidade entre e o ato e o dano e a culpa da 

reclamada na ocorrência do fato danoso. A propósito, colaciono decisão 

nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO EM ROL DE INADIMPLENTES. 

Documentação aportada aos autos pelo réu comprobatória da realização 

de empréstimo do tipo “CDC”, efetuado em terminal de autoatendimento 

mediante o uso de cartão e senha pessoal, o qual não gera via física de 

contrato, mas um demonstrativo da operação. Caso em que haveria o 

autor de comprovar o pagamento dos valores tomados através da 

operação realizada na via eletrônica, o que não fez. Sentença de 

improcedência mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 

70080563968, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em: 06-06-2019)” “RECURSO 

INOMINADO. BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. Autora que afirma 

desconhecer a dívida cobrada, pela qual seu nome foi inscrito junto aos 

órgãos de proteção ao crédito. 2. O Banco comprova a abertura de conta 

junto à instituição e a contratação de empréstimo via caixa eletrônico, 

mediante uso do cartão e senha pessoal, acostando cópia do extrato 

bancário da autora. 3. Na audiência de instrução, a autora confirma que 

realizou o referido empréstimo, mas não quitou todas as parcelas 

previstas, por falta de condições financeiras. 4. Parte ré que se 

desincumbiu do seu ônus de prova, previsto no art. 373, II, do CPC, c/c art. 

6º, VIII do CDC. Documentos corroborados pela versão da autora em 

audiência, e pela espécie do empréstimo feito mediante posse do plástico 

e uso da senha, que é pessoal e intransferível. SENTENÇA MANTIDA 

PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, COM FULCRO NO ART. 46 DA LEI Nº 

9.099/95. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71006570345, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp 

Dreher, Julgado em: 07-02-2017)” No caso em debate, denota-se que o 

autor tenta se eximir de suas obrigações e tenta induzir em erro este juízo 

alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé 

prevista no artigo 80 do Novo Código de Processo Civil. Isto posto, OPINO 

PELA IMPROCEDÊNCIA da presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por SONIA DA CONCEIÇÃO FREITAS em face de TELEFÔNICA 

BRASIL S.A, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. 

Por fim, condeno a reclamante a pena de litigância de má-fé no valor 

equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em favor da 

Reclamada, na forma do artigo 80, do Código de Processo Civil. Outrossim, 

em decorrência da má-fé, condeno-a na forma do artigo 55 da Lei n. 

9.099/95 - ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 10% do valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, 

do Novo Código de Processo Civil. P.I.C. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito deste Juizado Especial, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1001360-69.2020.811.0001 

Reclamante: ENI GONÇALVES DA SILVA Reclamada: TELEFÔNICA BRASIL 

S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da 

Lei n.º 9.099/95. Opino. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por ENI GONÇALVES DA SILVA em desfavor da empresa 

TELEFÔNICA BRASIL S/A De plano, passo ao julgamento antecipado da 

lide, com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

tendo em vista que a matéria debatida não necessita de instrução 

probatória. Assim, diante das provas documentais e, sobretudo, das 

afirmações das partes constantes dos autos, entendo desnecessária a 

fase instrutória, passando ao julgamento antecipado da lide. Inicialmente, 

rejeito a preliminar de inépcia da inicial por ausência de documentos 

arguida em defesa pela reclamada, porquanto entendo que a referida se 

confunde com o mérito e com ele será analisada. Igualmente, rejeito a 

preliminar de fata de interesse de agir arguida em defesa pela reclamada, 

pois asseverando a parte autora que está sendo cobrada por um débito 

indevido, entendo estar presente o seu interesse em resolver o impasse. 

Superadas as preliminares arguida em defesa, passo ao exame do mérito. 

Pretende a autora a condenação da reclamada em indenização por danos 

morais, em decorrência da inclusão de seu nome junto aos órgãos de 

proteção ao crédito, referente a uma dívida no valor de R$ 94,02 (noventa 

e quatro reais e dois centavos), da qual alega desconhecer. Em defesa, a 

reclamada alegou que a inserção dos dados da reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito ocorreu em virtude de ter deixado de adimplir as 

faturas do plano de telefonia contratado, pleiteando ao final pela 

improcedência da ação e a condenação da Reclamante no pedido 

contraposto. A presente relação é de consumo e, nessas circunstâncias, 

a responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício na prestação 

do serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa 

do Consumidor, que assim estabelece, litteris: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de 

serviços, bem como informações insuficientes ou inadequadas sobre sua 

função e riscos. §1.º - O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época que foi fornecido.” Com efeito, a responsabilidade 

civil do fornecedor de serviços independe de culpa (latu sensu), sendo 

suficiente, para que surja o dever de reparar, a prova da existência de 

nexo causal entre o prejuízo suportado pelo consumidor e o defeito do 

serviço prestado. Pelo § 3.º do mesmo artigo, tem-se que o fornecedor 

somente não será responsabilizado pelo serviço defeituoso quando 

provar que o defeito não existe, ou que decorre de culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. (gn) In casu, é incontroverso que a prova 

acerca da utilização dos serviços pela autora caberia à Reclamada, ônus 

do qual não se desincumbiu (art. 373, II do CPC), vez que se beneficiaria 

com tal demonstração. Registro ainda que as telas sistêmicas anexadas 

pela reclamada no corpo de sua contestação, por serem produzidas 

unilateralmente, não servem para comprovar a instalação do terminal 

telefônico na residência da reclamante. Por outro lado, demonstrou a 

autora que o seu nome foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela 

Reclamada por débito indevido. Assim, não logrando êxito em comprovar a 

relação contratual e, via de consequência, que a inscrição estava calcada 

no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pela autora, 

deve o débito discutido nos autos ser declarado ilegal e julgado 

improcedente o pedido contraposto, respondendo a parte Reclamada, 

inclusive, por eventual fraude. Do mesmo modo, merece procedência o 

pedido de condenação da reclamada por danos morais, porquanto restou 
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comprovada sua falha na prestação de serviço ao inserir o nome da 

autora nos órgãos de proteção ao crédito por um débito não comprovado. 

A propósito, averbe-se aresto pertinente: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. - INCLUSÃO DO 

NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. 

CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA POR PARTE DA RÉ. TELAS DE 

COMPUTADOR APRESENTADAS COMO PROVA PRODUZIDAS 

UNILATERALMENTE. - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, NOS 

TERMOS DO ART. 557, CAPUT, DO CPC.(TJ-RJ - APL: 

00123945520108190205 RJ 0012394-55.2010.8.19.0205, Relator: DES. 

TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 

25/02/2014, VIGÉSIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de 

Publicação: 17/03/2014 17:16) O entendimento predominante na doutrina e 

na jurisprudência é no sentido de que a ilegal inclusão ou manutenção do 

nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral, que 

independe de prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela 

autora. É certo que no conceito amplo da honra estão também 

contemplados os valores morais relacionados com a reputação e o bom 

nome, sendo certo que quem tem seu nome exposto ao público ou 

registrado em órgãos de proteção ao crédito, como mau pagador, tem sem 

dúvidas, sua reputação abalada e diminuído o conceito que desfrutava no 

meio social. Assim, o abalo psicológico sofrido pela autora em razão da 

negativação indevida efetuada pela reclamada mostra-se evidente. A 

angústia, a preocupação, o incômodo são inevitáveis e inegáveis. 

Ademais, o fato de ser cobrado injustamente, traz consigo sensação de 

impotência e alterações de ânimo que devem ser entendidas como dano 

moral. A hipótese dos autos não revela mero dissabor da vida moderna ou 

de simples percalços a que estão sujeitas todas as pessoas. Os 

incômodos sofridos pela autora ultrapassaram os limites daqueles que 

podem ?e devem ? ser absorvidos pelo homo medius. Destarte, provado, o 

ato injusto da negativação indevida sofrida pela parte Reclamante e o nexo 

de causalidade, o dano moral é consequência lógica e que independe de 

prova e uma vez existente o dano, sua reparação é impositiva, na forma 

do artigo 5.°, incisos V e X da Constituição Federal, artigo 186 do Código 

Civil e do artigo 6.º e incisos e artigo 14, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Reconhecida a responsabilidade indenizatória da reclamada, 

resta nesse momento fixar o “quantum” da indenização e nesse sentido, a 

melhor doutrina e jurisprudência nos orientam que diante da 

impossibilidade da quantificação para o seu arbitramento justo deve o 

Magistrado se nortear pelo princípio da razoabilidade, de modo que a 

indenização seja condizente com os reflexos negativos na autoestima da 

vítima, em razão do ato ilícito praticado pelo ofensor, capaz de 

compensá-los condignamente, atentando-se, ainda, para o grau da culpa e 

a rapidez na atenuação da ofensa. No caso em concreto, atentando-se ao 

grande potencial econômico da reclamada e objetivando que este aprimore 

os seus serviços e evite danos aos consumidores, hei por bem fixar o 

quantum indenizatório no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual se 

mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em 

enriquecimento ilícito do reclamante e com suficiente carga punitiva 

pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação para, e o faço para: 

DECLARAR inexistente o débito de R$ 94,02 (noventa e quatro reais e dois 

centavos), discutido nos autos; CONDENAR a reclamada ao pagamento de 

indenização pelos danos morais sofridos pela autora no montante de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Esse valor deverá ser atualizado 

monetariamente pelo índice do INPC/IBGE e acrescido de juros moratórios 

de 1% (um ponto percentual) ao mês, conforme o atual Código Civil 

(artigos 398 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, § 1.º, do CTN). A 

correção monetária deverá incidir a partir da prolação da sentença, nos 

termos da súmula nº 362 do e. Superior Tribunal de Justiça. Com relação 

aos juros moratórios, tratando-se de responsabilidade extracontratual, 

deverá sua incidência ter como marco inicial o evento danoso, ou seja, a 

inscrição indevida (23.05.2019), conforme Súmula n. 54 do STJ. Opino 

pela improcedência do pedido contraposto. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. P.I.C. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito 

deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001717-49.2020.8.11.0001 

Reclamante: ATIENES FARIAS Reclamado: BANCO CSF S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Opino. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ATIENES FARIAS 

em desfavor do BANCO CSF S.A. De plano, passo ao julgamento 

antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, tendo em vista que a matéria debatida não necessita de 

instrução probatória. Inexistindo preliminares a serem analisadas, passo 

ao exame do mérito. Pretende o autor a condenação do banco reclamado 

em indenização por danos morais, em decorrência da inclusão de seu 

nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, referente a uma dívida no 

valor de R$ 1.018,68 (um mil dezoito reais e sessenta e oito centavos), da 

qual alega desconhecer. O banco reclamado, em defesa, alega 

inexistência de ato ilícito e que o débito questionado pelo autor é 

proveniente de cartão de crédito que por ele foi contratado em um 

estabelecimento comercial, pleiteando pela improcedência dos pedidos 

formulados na petição inicial. Tratando-se de relação de consumo, a 

responsabilidade civil, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, ao 

disciplinar o fornecimento de produtos ou serviços, prevê a 

responsabilidade objetiva do fornecedor, independente de culpa e com 

base no nexo causal entre o dano ao consumidor e o defeito do serviço 

prestado, nos termos do artigo 14, litteris: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes, ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. §1º O serviço é defeituoso 

quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, 

levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: 

I - o modo de seu fornecimento: II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam." Destarte, será objetiva a 

responsabilidade civil quando for suficiente, para que surja o dever de 

reparar, a prova da existência de nexo causal entre o prejuízo e o 

comportamento do responsável, mesmo que ausente o aspecto subjetivo – 

culpa ou dolo. A responsabilidade objetiva funda-se na causalidade 

material, bastando para sua configuração a presença do dano. A par das 

premissas, a presente ação não merece acolhimento. Por se tratar de fato 

negativo - inexistência de negócio contratual - não há como exigir do 

Reclamante, pela evidente impossibilidade material, a comprovação de que 

jamais travou relação comercial com o banco reclamado, competindo a 

este a demonstração de que a inscrição estava calcada no 

inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pelo autor. E, no 

caso dos autos, o banco reclamado desincumbiu-se do ônus que lhe cabia 

(art. 373, II, do CPC), eis que juntou aos autos termo de adesão ao cartão 

de crédito, por ele assinado, bem como faturas. Esses elementos são 

suficientes para demonstrar a existência do contrato e, com ele, a 

legitimidade dos valores exigidos, restando assim afastada qualquer 

possibilidade de contrato não legítimo. Como sabido, embora aplicáveis à 

hipótese dos autos as disposições do Código de Defesa do Consumidor, a 

fim de que tenha sua pretensão acolhida, incumbe ao consumidor dotar 

suas afirmativas de verossimilhança, ônus do qual, na casuística, o autor 

não se desvencilhou. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a 

conclusão de existência de relação negocial firmada entre as partes e que 

a inclusão do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito se 

deu em razão da efetiva inadimplência do cartão de crédito que por ele foi 

contratado e utilizado. Portanto, não se verificando a ocorrência de 
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qualquer conduta ilícita ou indevida por parte do banco reclamado, não há 

que se falar em declaração de inexistência do débito e a ocorrência de 

dano moral, uma vez que, ausentes os requisitos necessários para que 

haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de 

causalidade entre e o ato e o dano e a culpa do reclamado na ocorrência 

do fato danoso. A propósito, colaciono decisão nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E 

LICITUDE DO DÉBITO. Prova documental comprobatória da contratação do 

cartão de crédito pela parte autora. Ausência de prova do pagamento. Art. 

373, I, CPC. Inadimplência evidenciada. Legitimidade da inscrição em 

órgãos de proteção ao crédito. Desconstituição da dívida descabida. 

DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. Comprovada a origem da dívida 

e o seu inadimplemento, o cadastramento em órgãos de proteção ao 

crédito resulta do exercício regular de um direito do réu, art. 188, I, CC, 

resultando na ausência de um dos pressupostos do dever de indenizar, 

qual seja, a existência de ato ilícito. Dano moral descabido. LITIGÂNCIA DE 

MÁ FÉ. CARACTERIZAÇÃO. Alteração da verdade dos fatos e utilização 

da presente ação visando à obtenção de vantagem indevida. Condenação 

por litigância de má-fé. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 

70083266205, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em: 11-12-2019) “ 

“APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. PRELIMINAR ARGUIDA PELA PARTE AUTORA. 

NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO 

DE PROVA PERICIAL E ORAL. REJEITADA. Tratando-se de questão 

preponderantemente de direito, tendo sido juntado o contrato aos autos 

comprovando os termos da relação contratual firmada entre as partes e já 

realizada perícia grafotécnica, resulta desnecessária a produção de 

outras provas. Preliminar rejeitada. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO E DÍVIDA 

COMPROVADAS. A parte requerida logrou comprovar a existência do 

débito inadimplido, objeto da inscrição negativa. Assim, a inscrição do 

nome do requerente nos cadastros de inadimplentes é exercício regular de 

direito, de modo que não há falar em falha na prestação do serviço, apta a 

ensejar o cancelamento do registro e a concessão de indenização por 

danos morais. No caso, a autora alegou que desconhece o débito que 

originou a inscrição de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, 

negando a contratação. Ocorre que, a contratação restou demonstrada 

pelos documentos trazidos pela parte demandada, bem como pela perícia 

grafotécnica realizada a pedido da autora (fl. 102). Assim, diante das 

provas produzidas nos autos, cabia à autora comprovar o pagamento da 

dívida, o que não o fez. Desta forma, não há o que falar em falha na 

prestação dos serviços e condenação das demandadas ao pagamento de 

indenização por danos morais. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. RECONHECIDA. 

Alteração da verdade dos fatos e utilização da presente ação visando à 

obtenção de vantagem indevida. Caracterizada a Litigância de má-fé na 

forma dos artigos 77, I e II, e 80 incisos II e V do NCPC. PRELIMINAR 

REJEITADA. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DAS RÉS 

PROVIDO. (Apelação Cível, Nº 70080477797, Vigésima Quarta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, 

Julgado em: 29-05-2019)” Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, 

do Novo Código de Processo Civil, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados pelo autor na presente ação, determinando o 

arquivamento dos autos após o trânsito em julgado desta decisão. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. P.I.C. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito deste Juizado Especial, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1001926-18.2020.8.11.0001 

Reclamante: ALINE REGIANE BATISTA Reclamada: VIVO S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Opino. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ALINE REGIANE 

BATISTA em desfavor da empresa VIVO S.A. De plano, passo ao 

julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, tendo em vista que a matéria debatida não 

necessita de instrução probatória. Assim, diante das provas documentais 

e, sobretudo, das afirmações das partes constantes dos autos, entendo 

desnecessária a fase instrutória, passando ao julgamento antecipado da 

lide. Sem preliminares a serem analisadas, passo ao exame do mérito. 

Pretende a autora a condenação da reclamada em indenização por danos 

morais, em decorrência da inclusão de seu nome junto aos órgãos de 

proteção ao crédito, referente a uma dívida no valor de R$ 318,00 

(trezentos e dezoito reais), da qual alega desconhecer. Em defesa, a 

reclamada alegou que a inserção dos dados da reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito ocorreu em virtude de ter deixado de adimplir as 

faturas do plano de telefonia contratado, pleiteando ao final pela 

improcedência da ação e a condenação da Reclamante no pedido 

contraposto. A presente relação é de consumo e, nessas circunstâncias, 

a responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício na prestação 

do serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa 

do Consumidor, que assim estabelece, litteris: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de 

serviços, bem como informações insuficientes ou inadequadas sobre sua 

função e riscos. §1.º - O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época que foi fornecido.” Com efeito, a responsabilidade 

civil do fornecedor de serviços independe de culpa (latu sensu), sendo 

suficiente, para que surja o dever de reparar, a prova da existência de 

nexo causal entre o prejuízo suportado pelo consumidor e o defeito do 

serviço prestado. Pelo § 3.º do mesmo artigo, tem-se que o fornecedor 

somente não será responsabilizado pelo serviço defeituoso quando 

provar que o defeito não existe, ou que decorre de culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. (gn) In casu, é incontroverso que a prova 

acerca da utilização dos serviços pela autora caberia à Reclamada, ônus 

do qual não se desincumbiu (art. 373, II do CPC), vez que se beneficiaria 

com tal demonstração. Registro ainda que as telas sistêmicas anexadas 

pela reclamada no corpo de sua contestação, por serem produzidas 

unilateralmente, não servem para comprovar a instalação do terminal 

telefônico na residência da reclamante. Além do que, não há extrato de 

ligações demonstrando que a autora tenha utilizados os seus serviços. 

Por outro lado, demonstrou a autora que o seu nome foi inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada por débito indevido. Assim, 

não logrando êxito em comprovar a relação contratual e, via de 

consequência, que a inscrição estava calcada no inadimplemento de 

alguma obrigação pecuniária assumida pela autora, deve o débito discutido 

nos autos ser declarado ilegal e julgado improcedente o pedido 

contraposto, respondendo a parte Reclamada, inclusive, por eventual 

fraude. Do mesmo modo, merece procedência o pedido de condenação da 

reclamada por danos morais, porquanto restou comprovada sua falha na 

prestação de serviço ao inserir o nome da autora nos órgãos de proteção 

ao crédito por um débito não comprovado. A propósito, averbe-se aresto 

pertinente: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. 

DIREITO DO CONSUMIDOR. - INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA NOS 

CADASTROS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO NÃO 

DEMONSTRADA POR PARTE DA RÉ. TELAS DE COMPUTADOR 

APRESENTADAS COMO PROVA PRODUZIDAS UNILATERALMENTE. - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. 
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PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO AO 

QUAL SE NEGA PROVIMENTO, NOS TERMOS DO ART. 557, CAPUT, DO 

C P C . ( T J - R J  -  A P L :  0 0 1 2 3 9 4 5 5 2 0 1 0 8 1 9 0 2 0 5  R J 

0012394-55.2010.8.19.0205, Relator: DES. TEREZA CRISTINA SOBRAL 

BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 25/02/2014, VIGÉSIMA 

SÉTIMA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 17/03/2014 

17:16) O entendimento predominante na doutrina e na jurisprudência é no 

sentido de que a ilegal inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral, que independe de prova 

objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela autora. É certo que no 

conceito amplo da honra estão também contemplados os valores morais 

relacionados com a reputação e o bom nome, sendo certo que quem tem 

seu nome exposto ao público ou registrado em órgãos de proteção ao 

crédito, como mau pagador, tem sem dúvidas, sua reputação abalada e 

diminuído o conceito que desfrutava no meio social. Assim, o abalo 

psicológico sofrido pela autora em razão da negativação indevida 

efetuada pela reclamada mostra-se evidente. A angústia, a preocupação, 

o incômodo são inevitáveis e inegáveis. Ademais, o fato de ser cobrado 

injustamente, traz consigo sensação de impotência e alterações de ânimo 

que devem ser entendidas como dano moral. A hipótese dos autos não 

revela mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a que 

estão sujeitas todas as pessoas. Os incômodos sofridos pelo autor 

ultrapassaram os limites daqueles que podem ?e devem ? ser absorvidos 

pelo homo medius. Destarte, provado, o ato injusto da negativação 

indevida sofrida pela parte Reclamante e o nexo de causalidade, o dano 

moral é consequência lógica e que independe de prova e uma vez 

existente o dano, sua reparação é impositiva, na forma do artigo 5.°, 

incisos V e X da Constituição Federal, artigo 186 do Código Civil e do artigo 

6.º e incisos e artigo 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 

Reconhecida a responsabilidade indenizatória da reclamada, resta nesse 

momento fixar o “quantum” da indenização e nesse sentido, a melhor 

doutrina e jurisprudência nos orientam que diante da impossibilidade da 

quantificação para o seu arbitramento justo deve o Magistrado se nortear 

pelo princípio da razoabilidade, de modo que a indenização seja 

condizente com os reflexos negativos na autoestima da vítima, em razão 

do ato ilícito praticado pelo ofensor, capaz de compensá-los 

condignamente, atentando-se, ainda, para o grau da culpa e a rapidez na 

atenuação da ofensa. No caso em concreto, atentando-se ao grande 

potencial econômico da reclamada e objetivando que este aprimore os 

seus serviços e evite danos aos consumidores, hei por bem fixar o 

quantum indenizatório no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual se 

mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em 

enriquecimento ilícito da reclamante e com suficiente carga punitiva 

pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação para, e o faço para: 

DECLARAR inexistente o débito de R$ 318,00 (trezentos e dezoito reais), 

discutido nos autos; CONDENAR a reclamada ao pagamento de 

indenização pelos danos morais sofridos pela autora no montante de 

R$5.000,00 (cinco mil reais). Esse valor deverá ser atualizado 

monetariamente pelo índice do INPC/IBGE e acrescido de juros moratórios 

de 1% (um ponto percentual) ao mês, conforme o atual Código Civil 

(artigos 398 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, § 1.º, do CTN). A 

correção monetária deverá incidir a partir da prolação da sentença, nos 

termos da súmula nº 362 do e. Superior Tribunal de Justiça. Com relação 

aos juros moratórios, tratando-se de responsabilidade extracontratual, 

deverá sua incidência ter como marco inicial o evento danoso, ou seja, a 

inscrição indevida (04.06.2016), conforme Súmula n. 54 do STJ. Opino 

pela improcedência do pedido contraposto. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. P.I.C. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito 

deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001414-35.2020.811.0001 

Reclamante: ELIVAL PEREIRA DE LIMA Reclamada: VIVO S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Opino. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ELIVAL PEREIRA DE 

LIMA em desfavor da empresa VIVO S.A. De plano, passo ao julgamento 

antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, tendo em vista que a matéria debatida não necessita de 

instrução probatória. Inexistindo preliminares previstas no art. 337, do 

Código de Processo Civil a serem analisadas, passo ao exame do mérito. 

Pretende o autor a condenação da empresa reclamada em indenização 

por danos morais, em decorrência da inclusão de seu nome junto aos 

órgãos de proteção ao crédito, referente a uma dívida no valor de R$ 621, 

27 (seiscentos e vinte e um reais e vinte e sete centavos), da qual alega 

desconhecer. A empresa reclamada, em defesa, alega inexistência de ato 

ilícito e esclarece que o débito questionado pelo autor é proveniente da 

linha telefônica por ele contratada que deixou de ser adimplida, pleiteando 

ao final a improcedência da ação. Tratando-se de relação de consumo, a 

responsabilidade civil, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, ao 

disciplinar o fornecimento de produtos ou serviços, prevê a 

responsabilidade objetiva do fornecedor, independente de culpa e com 

base no nexo causal entre o dano ao consumidor e o defeito do serviço 

prestado, nos termos do artigo 14, litteris: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes, ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. §1º O serviço é defeituoso 

quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, 

levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: 

I - o modo de seu fornecimento: II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam." Destarte, será objetiva a 

responsabilidade civil quando for suficiente, para que surja o dever de 

reparar, a prova da existência de nexo causal entre o prejuízo e o 

comportamento do responsável, mesmo que ausente o aspecto subjetivo – 

culpa ou dolo. A responsabilidade objetiva funda-se na causalidade 

material, bastando para sua configuração a presença do dano. A par das 

premissas, a presente ação não merece acolhimento. Por se tratar de fato 

negativo – de que desconhece o débito - não há como exigir do autor, pela 

evidente impossibilidade material, a comprovação do débito, competindo a 

reclamada a demonstração de que a inscrição estava calcada no 

inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pelo autor. E, no 

caso dos autos, a reclamada desincumbiu-se do ônus que lhe cabia (art. 

373, II, do CPC), e comprovou nos autos que o débito questionado pelo 

autor é oriundo da linha telefônica que por ele foi utilizada e não paga. 

Para comprovar o alegado, a reclamada apresentou termo de aceitação de 

serviço, que por ele foi devidamente assinado, comprovante de residência 

e documentos pessoais que somente por ele poderiam ser apresentados. 

Esses elementos são suficientes para demonstrar a existência do contrato 

e, com ele, a legitimidade do valor exigido, restando assim afastada 

qualquer possibilidade de contrato e débito não legítimo. Como sabido, 

embora aplicáveis à hipótese dos autos as disposições do Código de 

Defesa do Consumidor, a fim de que tenha sua pretensão acolhida, 

incumbe ao consumidor dotar suas afirmativas de verossimilhança, ônus 

do qual, na casuística, o autor não se desvencilhou. Dessa feita, o 

conjunto probatório autoriza a conclusão de existência de relação negocial 

firmada entre as partes e que a inclusão do nome do autor junto aos 

órgãos de proteção ao crédito se deu em razão da efetiva inadimplência 

dos serviços telefônicos que lhe foram prestados. Portanto, não se 

verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida por parte 

da empresa reclamada, não há que se falar em declaração de inexistência 

do débito e a ocorrência de dano moral, uma vez que, ausentes os 
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requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato 

ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre e o ato e o dano e a culpa da 

reclamada na ocorrência do fato danoso. A propósito, colaciono decisão 

nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EXISTÊNCIA DE 

CONTRATAÇÃO E LICITUDE DO DÉBITO. Prova documental comprobatória 

da contratação do cartão de crédito pela parte autora. Ausência de prova 

do pagamento. Art. 373, I, CPC. Inadimplência evidenciada. Legitimidade da 

inscrição em órgãos de proteção ao crédito. Desconstituição da dívida 

descabida. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. Comprovada a 

origem da dívida e o seu inadimplemento, o cadastramento em órgãos de 

proteção ao crédito resulta do exercício regular de um direito do réu, art. 

188, I, CC, resultando na ausência de um dos pressupostos do dever de 

indenizar, qual seja, a existência de ato ilícito. Dano moral descabido. 

LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. CARACTERIZAÇÃO. Alteração da verdade dos 

fatos e utilização da presente ação visando à obtenção de vantagem 

indevida. Condenação por litigância de má-fé. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(Apelação Cível, Nº 70083266205, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em: 

11-12-2019) “ “APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR ARGUIDA PELA PARTE AUTORA. 

NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO 

DE PROVA PERICIAL E ORAL. REJEITADA. Tratando-se de questão 

preponderantemente de direito, tendo sido juntado o contrato aos autos 

comprovando os termos da relação contratual firmada entre as partes e já 

realizada perícia grafotécnica, resulta desnecessária a produção de 

outras provas. Preliminar rejeitada. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO E DÍVIDA 

COMPROVADAS. A parte requerida logrou comprovar a existência do 

débito inadimplido, objeto da inscrição negativa. Assim, a inscrição do 

nome do requerente nos cadastros de inadimplentes é exercício regular de 

direito, de modo que não há falar em falha na prestação do serviço, apta a 

ensejar o cancelamento do registro e a concessão de indenização por 

danos morais. No caso, a autora alegou que desconhece o débito que 

originou a inscrição de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, 

negando a contratação. Ocorre que, a contratação restou demonstrada 

pelos documentos trazidos pela parte demandada, bem como pela perícia 

grafotécnica realizada a pedido da autora (fl. 102). Assim, diante das 

provas produzidas nos autos, cabia à autora comprovar o pagamento da 

dívida, o que não o fez. Desta forma, não há o que falar em falha na 

prestação dos serviços e condenação das demandadas ao pagamento de 

indenização por danos morais. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. RECONHECIDA. 

Alteração da verdade dos fatos e utilização da presente ação visando à 

obtenção de vantagem indevida. Caracterizada a Litigância de má-fé na 

forma dos artigos 77, I e II, e 80 incisos II e V do NCPC. PRELIMINAR 

REJEITADA. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DAS RÉS 

PROVIDO. (Apelação Cível, Nº 70080477797, Vigésima Quarta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, 

Julgado em: 29-05-2019)” No caso em debate, denota-se que o autor tenta 

se eximir de suas obrigações e tenta induzir em erro este juízo alterando a 

verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no 

artigo 80 do Novo Código de Processo Civil. Por fim, comprovado nos 

autos que o serviço de telefonia contratado pelo autor não fora adimplido 

dentro de vencimento, tenho por procedente o pedido contraposto 

formulado pela empresa Reclamada. Isto posto, OPINO PELA 

IMPROCEDÊNCIA da presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ELIVAL 

PEREIRA DE LIMA em desfavor da empresa VIVO S.A., nos termos do art. 

487, inc. I, do Código de Processo Civil. Por fim, condeno o reclamante a 

pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a 

ser revertido em favor da Reclamada, na forma do artigo 80, do Código de 

Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno-o na forma 

do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 10% do valor da causa, levando-se em conta 

os critérios do art. 85, do Novo Código de Processo Civil. Por fim, opino 

pela procedência do pedido contraposto, o que faço para o fim de 

condenar a reclamante ao pagamento de R$ 621,27 (seiscentos e vinte e 

um reais e vinte e sete centavos), acrescidos de juros e correção 

monetária a partir da apresentação do pedido contraposto. P.I.C. Submeto 

o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito deste Juizado 

Especial, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Cristiany 

Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002033-62.2020.8.11.0001 

Reclamante: JOSE CARLOS RODRIGUES DA SILVA Reclamado: BANCO 

BRADESCO S/A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, atendido o disposto 

no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Opino. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por JOSE CARLOS RODRIGUES DA SILVA em desfavor do 

BANCO BRADESCO S/A. De plano, passo ao julgamento antecipado da 

lide, com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

tendo em vista que a matéria debatida não necessita de instrução 

probatória. Rejeito a preliminar de incompetência do juizado especial 

arguida em defesa pelo Banco Reclamado, porquanto entendo que os 

documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da 

presente ação, não necessitando de prova pericial. Rejeito a preliminar de 

falta de interesse de agir arguida em defesa pelo Banco Reclamado, pois o 

fato de o autor não o ter procurado para resolver a questão posta em 

debate, administrativamente, não o impede de buscar uma solução 

judicialmente. Igualmente, rejeito a preliminar de inépcia da inicial por 

ausência de documentos indispensáveis para propor a ação arguida em 

defesa pelo Reclamado, porquanto entendo que a questão a ser debatida 

deve ser analisada no mérito. Ultrapassadas as preliminares, passo ao 

exame do mérito. Pretende o autor a condenação do banco reclamado em 

indenização por danos morais, em decorrência da inclusão de seu nome 

junto aos órgãos de proteção ao crédito, referente a uma dívida no valor 

de R$ 138,75 (cento e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos), da 

qual alega desconhecer. Em defesa, esclarece o banco reclamado que o 

autor é titular de uma conta corrente, por meio da qual contraiu obrigações 

que deixaram de ser adimplidas. Tratando-se de relação de consumo, a 

responsabilidade civil, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, ao 

disciplinar o fornecimento de produtos ou serviços, prevê a 

responsabilidade objetiva do fornecedor, independente de culpa e com 

base no nexo causal entre o dano ao consumidor e o defeito do serviço 

prestado, nos termos do artigo 14, litteris: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes, ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. §1º O serviço é defeituoso 

quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, 

levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: 

I - o modo de seu fornecimento: II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam." Destarte, será objetiva a 

responsabilidade civil quando for suficiente, para que surja o dever de 

reparar, a prova da existência de nexo causal entre o prejuízo e o 

comportamento do responsável, mesmo que ausente o aspecto subjetivo – 

culpa ou dolo. A responsabilidade objetiva funda-se na causalidade 

material, bastando para sua configuração a presença do dano. A par das 

premissas, a presente ação não merece acolhimento. Por se tratar de fato 

negativo - inexistência de negócio contratual - não há como exigir do 

Reclamante, pela evidente impossibilidade material, a comprovação de que 

jamais travou relação comercial com o banco reclamado, competindo a 

este a demonstração de que a inscrição estava calcada no 

inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pelo autor. E, no 
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caso dos autos, o banco reclamado desincumbiu-se do ônus que lhe cabia 

(art. 373, II, do CPC), eis que juntou aos autos contrato de abertura de 

conta corrente, extrato de conta bancária e documentos pessoais que 

somente por ele poderiam ser apresentados. Esses elementos são 

suficientes para demonstrar a existência do contrato e, com ele, a 

legitimidade dos valores exigidos, restando assim afastada qualquer 

possibilidade de contrato não legítimo. Como sabido, embora aplicáveis à 

hipótese dos autos as disposições do Código de Defesa do Consumidor, a 

fim de que tenha sua pretensão acolhida, incumbe ao consumidor dotar 

suas afirmativas de verossimilhança, ônus do qual, na casuística, o autor 

não se desvencilhou. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a 

conclusão de existência de relação negocial firmada entre as partes e que 

a inclusão do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito se 

deu em razão da efetiva inadimplência dos serviços contratados pelo 

autor. Portanto, não se verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita 

ou indevida por parte do banco reclamado, não há que se falar em 

declaração de inexistência do débito e a ocorrência de dano moral, uma 

vez que, ausentes os requisitos necessários para que haja o dever de 

indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre e o ato 

e o dano e a culpa do reclamado na ocorrência do fato danoso. A 

propósito, colaciono decisão nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL. EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E LICITUDE DO DÉBITO. 

Prova documental comprobatória da contratação do cartão de crédito pela 

parte autora. Ausência de prova do pagamento. Art. 373, I, CPC. 

Inadimplência evidenciada. Legitimidade da inscrição em órgãos de 

proteção ao crédito. Desconstituição da dívida descabida. DANO MORAL. 

NÃO CARACTERIZAÇÃO. Comprovada a origem da dívida e o seu 

inadimplemento, o cadastramento em órgãos de proteção ao crédito 

resulta do exercício regular de um direito do réu, art. 188, I, CC, resultando 

na ausência de um dos pressupostos do dever de indenizar, qual seja, a 

existência de ato ilícito. Dano moral descabido. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. 

CARACTERIZAÇÃO. Alteração da verdade dos fatos e utilização da 

presente ação visando à obtenção de vantagem indevida. Condenação 

por litigância de má-fé. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 

70083266205, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em: 11-12-2019) “ 

“APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. PRELIMINAR ARGUIDA PELA PARTE AUTORA. 

NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO 

DE PROVA PERICIAL E ORAL. REJEITADA. Tratando-se de questão 

preponderantemente de direito, tendo sido juntado o contrato aos autos 

comprovando os termos da relação contratual firmada entre as partes e já 

realizada perícia grafotécnica, resulta desnecessária a produção de 

outras provas. Preliminar rejeitada. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO E DÍVIDA 

COMPROVADAS. A parte requerida logrou comprovar a existência do 

débito inadimplido, objeto da inscrição negativa. Assim, a inscrição do 

nome do requerente nos cadastros de inadimplentes é exercício regular de 

direito, de modo que não há falar em falha na prestação do serviço, apta a 

ensejar o cancelamento do registro e a concessão de indenização por 

danos morais. No caso, a autora alegou que desconhece o débito que 

originou a inscrição de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, 

negando a contratação. Ocorre que, a contratação restou demonstrada 

pelos documentos trazidos pela parte demandada, bem como pela perícia 

grafotécnica realizada a pedido da autora (fl. 102). Assim, diante das 

provas produzidas nos autos, cabia à autora comprovar o pagamento da 

dívida, o que não o fez. Desta forma, não há o que falar em falha na 

prestação dos serviços e condenação das demandadas ao pagamento de 

indenização por danos morais. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. RECONHECIDA. 

Alteração da verdade dos fatos e utilização da presente ação visando à 

obtenção de vantagem indevida. Caracterizada a Litigância de má-fé na 

forma dos artigos 77, I e II, e 80 incisos II e V do NCPC. PRELIMINAR 

REJEITADA. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DAS RÉS 

PROVIDO. (Apelação Cível, Nº 70080477797, Vigésima Quarta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, 

Julgado em: 29-05-2019)” Por último, no caso em debate, denota-se que o 

Reclamante tenta se eximir de suas obrigações e tenta induzir em erro 

este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância 

de má-fé prevista no artigo 80 do Novo Código de Processo Civil. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, 

OPINO PELA rejeição da preliminar arguida e PELA IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados pelo Autor, determinando o arquivamento dos autos 

após o trânsito em julgado desta decisão. Por fim, condeno o Reclamante a 

pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a 

ser revertido em favor do Reclamado, na forma do artigo 80, do Código de 

Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno-o, na forma 

do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 10% do valor da causa, levando-se em conta 

os critérios do art. 85, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. P.I.C. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. 

Juiz de Direito deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no art. 

40 da Lei 9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada 

no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito
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OI S.A (REQUERIDO)
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001510-50.2020.811.0001 

Reclamante: IVO PEREIRA SALDANHA Reclamada: OI S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Opino. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por IVO PEREIRA 

SALDANHA em desfavor da empresa OI S.A. De plano, passo ao 

julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, tendo em vista que a matéria debatida não 

necessita de instrução probatória. Inexistindo preliminares a serem 

analisadas, passo ao exame do mérito. Pretende o autor a condenação da 

empresa reclamada em indenização por danos morais, em decorrência da 

inclusão de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, referente a 

uma dívida no valor de R$ 134,55 (cento e trinta e quatro reais e cinquenta 

e cinco centavos), da qual alega desconhecer. A empresa reclamada, em 

defesa, alega inexistência de ato ilícito e esclarece que o débito 

questionado pelo autor é proveniente da linha telefônica por ele contratada 

que deixou de ser adimplida, pleiteando ao final a improcedência da ação. 

Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade civil, regida pelo 

Código de Defesa do Consumidor, ao disciplinar o fornecimento de 

produtos ou serviços, prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor, 

independente de culpa e com base no nexo causal entre o dano ao 

consumidor e o defeito do serviço prestado, nos termos do artigo 14, 

litteris: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes, ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

§1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o 

consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as 

circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento: 

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam." Destarte, 

será objetiva a responsabilidade civil quando for suficiente, para que surja 

o dever de reparar, a prova da existência de nexo causal entre o prejuízo 

e o comportamento do responsável, mesmo que ausente o aspecto 

subjetivo – culpa ou dolo. A responsabilidade objetiva funda-se na 

causalidade material, bastando para sua configuração a presença do 

dano. A par das premissas, a presente ação não merece acolhimento. Por 

se tratar de fato negativo – de que desconhece o débito - não há como 

exigir do autor, pela evidente impossibilidade material, a comprovação do 
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débito, competindo a reclamada a demonstração de que a inscrição estava 

calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pelo 

autor. E, no caso dos autos, a reclamada desincumbiu-se do ônus que lhe 

cabia (art. 373, II, do CPC), e comprovou nos autos que o débito 

questionado pelo autor é oriundo da linha telefônica que por ele foi 

utilizada e que não foi pago. Para comprovar o alegado, a reclamada 

apresentou termo de aceitação de serviço, que por ele foi devidamente 

assinado, comprovante de residência e documentos pessoais que 

somente por ele poderiam ser apresentados. Esses elementos são 

suficientes para demonstrar a existência do contrato e, com ele, a 

legitimidade do valor exigido, restando assim afastada qualquer 

possibilidade de contrato e débito não legítimo. Como sabido, embora 

aplicáveis à hipótese dos autos as disposições do Código de Defesa do 

Consumidor, a fim de que tenha sua pretensão acolhida, incumbe ao 

consumidor dotar suas afirmativas de verossimilhança, ônus do qual, na 

casuística, o autor não se desvencilhou. Dessa feita, o conjunto probatório 

autoriza a conclusão de existência de relação negocial firmada entre as 

partes e que a inclusão do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao 

crédito se deu em razão da efetiva inadimplência dos serviços telefônicos 

que lhe foram prestados. Portanto, não se verificando a ocorrência de 

qualquer conduta ilícita ou indevida por parte da empresa reclamada, não 

há que se falar em declaração de inexistência do débito e a ocorrência de 

dano moral, uma vez que, ausentes os requisitos necessários para que 

haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de 

causalidade entre e o ato e o dano e a culpa da reclamada na ocorrência 

do fato danoso. A propósito, colaciono decisão nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E 

LICITUDE DO DÉBITO. Prova documental comprobatória da contratação do 

cartão de crédito pela parte autora. Ausência de prova do pagamento. Art. 

373, I, CPC. Inadimplência evidenciada. Legitimidade da inscrição em 

órgãos de proteção ao crédito. Desconstituição da dívida descabida. 

DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. Comprovada a origem da dívida 

e o seu inadimplemento, o cadastramento em órgãos de proteção ao 

crédito resulta do exercício regular de um direito do réu, art. 188, I, CC, 

resultando na ausência de um dos pressupostos do dever de indenizar, 

qual seja, a existência de ato ilícito. Dano moral descabido. LITIGÂNCIA DE 

MÁ FÉ. CARACTERIZAÇÃO. Alteração da verdade dos fatos e utilização 

da presente ação visando à obtenção de vantagem indevida. Condenação 

por litigância de má-fé. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 

70083266205, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em: 11-12-2019) “ 

“APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. PRELIMINAR ARGUIDA PELA PARTE AUTORA. 

NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO 

DE PROVA PERICIAL E ORAL. REJEITADA. Tratando-se de questão 

preponderantemente de direito, tendo sido juntado o contrato aos autos 

comprovando os termos da relação contratual firmada entre as partes e já 

realizada perícia grafotécnica, resulta desnecessária a produção de 

outras provas. Preliminar rejeitada. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO E DÍVIDA 

COMPROVADAS. A parte requerida logrou comprovar a existência do 

débito inadimplido, objeto da inscrição negativa. Assim, a inscrição do 

nome do requerente nos cadastros de inadimplentes é exercício regular de 

direito, de modo que não há falar em falha na prestação do serviço, apta a 

ensejar o cancelamento do registro e a concessão de indenização por 

danos morais. No caso, a autora alegou que desconhece o débito que 

originou a inscrição de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, 

negando a contratação. Ocorre que, a contratação restou demonstrada 

pelos documentos trazidos pela parte demandada, bem como pela perícia 

grafotécnica realizada a pedido da autora (fl. 102). Assim, diante das 

provas produzidas nos autos, cabia à autora comprovar o pagamento da 

dívida, o que não o fez. Desta forma, não há o que falar em falha na 

prestação dos serviços e condenação das demandadas ao pagamento de 

indenização por danos morais. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. RECONHECIDA. 

Alteração da verdade dos fatos e utilização da presente ação visando à 

obtenção de vantagem indevida. Caracterizada a Litigância de má-fé na 

forma dos artigos 77, I e II, e 80 incisos II e V do NCPC. PRELIMINAR 

REJEITADA. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DAS RÉS 

PROVIDO. (Apelação Cível, Nº 70080477797, Vigésima Quarta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, 

Julgado em: 29-05-2019)” Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, 

do Novo Código de Processo Civil, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados pelo autor na presente ação, determinando o 

arquivamento dos autos após o trânsito em julgado desta decisão. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. P.I.C. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito deste Juizado Especial, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002120-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO MENDES NOGUEIRA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO OAB - MT24797/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1002120-18.2020.8.11.0001 

Reclamante: GERALDO MENDES NOGUEIRA JUNIOR Reclamado: AGUAS 

CUIABÁ S/A Vistos, etc., Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. Opino. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da produção 

de prova oral. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do juizado 

especial para análise da presente ação, porquanto entendo que os 

documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da 

presente ação, não necessitando de prova pericial. Superada a única 

preliminar deduzida pela Reclamada, passo ao exame do mérito. Narra o 

autor que a Reclamada no mês de dezembro de 2018, emitiu fatura no 

valor de R$ 906,17 (novecentos e seis reais e dezessete centavos), valor 

este que não condiz com as faturas mensais de seu imóvel. Em seguida, 

que fez acordo com a reclamada para pagamento do débito, o qual foi 

devidamente quitado, requerendo ao final a revisão da fatura, a restituição 

do valor pago, em dobro e a condenação da Reclamada por danos morais. 

A Reclamada, em defesa, alegou inexistência de ato ilícito, uma vez que foi 

constatada fraude “ligação cortada” no hidrômetro do autor, fato este que 

gerou a aplicação da multa, pleiteando ao final a improcedência da ação. 

No caso, tratando-se de relação de consumo, na qual a reclamada 

encontra-se mais apta a provar o insucesso da demanda do que o 

reclamante demonstrar a sua procedência, impõe-se a inversão do ônus 

da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Cumpre ressaltar, porém, que a 

reclamada se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (CPC, art. 

373, II), e comprovou que o valor que o autor alega ser indevido é 

proveniente da multa por “ligação cortada”. De acordo com a fatura 

apresentada pela Reclamada, na referida fatura questionada fora cobrado 

o valor do serviço mensal prestado, bem como o valor da multa de R$ 

703,75 (setecentos e três reais e setenta e cinco centavos), relativo a 

“ligação cortada”. Infere-se, ainda, que a reclamada, ao verificar o 

hidrômetro na residência do autor para religação, após a suspensão do 

serviço pelo pagamento de débito anterior, constatou que havia derivação 

clandestina de água potável, conforme fotos. Além disso, foi feito o auto 

de constatação e aberto processo administrativo, sendo enviada 

notificação ao autor, oportunizado o contraditório, que deixou transcorrer 

in albis. Assim, estando prevista a aplicação de multa por intervenção no 

ramal de água, e agindo a reclamada sob o respaldo legal e no exercício 

de dever de fiscalização, que lhe assegura livre acesso à unidade 

consumidora onde está instalado o equipamento de medição, lícita é a 

cobrança da multa constante na fatura do mês de dezembro de 2018, no 

valor de R$ 703,75 (setecentos e três reais e setenta e cinco centavos). 

Portanto, não se verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita ou 

indevida por parte da reclamada, não há que se falar revisão de fatura, 

restituição de valores e a ocorrência de dano moral, uma vez que, 
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ausentes os requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, 

ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre e o ato e o dano 

e a culpa da reclamada na ocorrência do fato danoso. Corroborando: 

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. 

CORSAN. DERIVAÇÃO CLANDESTINA DE RAMAL/ INTERVENÇÃO 

INDEVIDA. ALTERAÇÃO DE CONSUMO APÓS INSPEÇÃO DO 

HIDRÔMETRO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO POR INADIMPLEMENTO. 

COBRANÇA RELATIVA À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO E MULTA 

DEVIDA, NO CASO CONCRETO, ANTE A EVIDÊNCIA DA INTENÇÃO DE 

FRAUDAR. DANO MORAL INOCORRENTE. Havendo a concessionária ré 

comprovado a derivação clandestina de ramal, resultando em religação 

clandestina do fornecimento de água (fl.60, 152/153 e 158), legitima a 

cobrança nos moldes apresentados pela mesma (fls.147), inclusive com a 

multa derivada da intenção de fraudar, na forma do art. 70, § ú do RSAE. 

Ainda que a autora alegue que o equipamento comprovado por fotos não é 

o instalado em sua unidade, inequívoca tal prova, como se vê com clareza 

às fls. 225 e 237. Existindo elementos probatórios a demonstrar ser a 

autora a responsável pela irregularidade, com intuito em fraudar a medição 

do consumo, a constituição do débito de recuperação e de multa por 

violação do hidrômetro com intervenção indevida de ramal, é medida que 

se impõe. Incabível o corte por inadimplemento de fatura de recuperação 

de consumo mas devido o pagamento do consumo regular continuado, que 

decorre da essencialidade do serviço prestado.Liminar mantida. 

SENTENÇA MANTIDA, PORÉM REFORMADA NO PONTO PARA 

RESTABELECER A LIMINAR REVOGADA. RECURSO DA AUTORA 

PROVIDO EM PARTE.(Recurso Cível, Nº 71006288799, Quarta Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado 

em: 30-09-2016)” Isto posto, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA da presente 

Ação De Repetição de Indébito c/c Indenização Por Cobrança Abusiva c/c 

Reparação Por Danos Morais E Materiais proposta por GERALDO MENDES 

NOGUEIRA JUNIOR em face de ÁGUAS CUIABÁ S/A., nos termos do art. 

487, inc. I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. P. I. C. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz 

de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. 

Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001642-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIETA APARECIDA RIBEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001642-10.2020.811.0001 

Reclamante: JUNIETA APARECIDA RIBEIRO DE SOUZA FONSECA 

Reclamada: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Opino. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JUNIETA 

APARECIDA RIBEIRO DE SOUZA FONSECA em desfavor da empresa 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A De plano, 

passo ao julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, tendo em vista que a matéria debatida 

não necessita de instrução probatória. Inicialmente, rejeito a preliminar de 

incompetência territorial arguida pela reclamada em defesa, porquanto 

apresentou termo de confissão de dívida demonstrando que a parte autora 

reside nesta comarca, sendo, portanto este juizado competente para 

analisar a presente ação. Igualmente, rejeito a preliminar de inépcia da 

inicial por ausência de documentos comprobatórios arguidos pela 

reclamada, porquanto entendo que a referida ação se confunde com o 

mérito e com ele será analisada. Ultrapassadas as preliminares, passo ao 

exame do mérito. Pretende a autora a condenação da reclamada em 

indenização por danos morais, em decorrência da inclusão de seu nome 

junto aos órgãos de proteção ao crédito, referente a uma dívida no valor 

de R$ 15,90 (quinze reais e noventa centavos), da qual alega 

desconhecer. A reclamada, em defesa, alega inexistência de ato ilícito e 

que o débito questionado pela autora é proveniente da Unidade 

Consumidora n. 1901028, da qual é titular, pleiteando ao final a 

improcedência da ação. Tratando-se de relação de consumo, a 

responsabilidade civil, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, ao 

disciplinar o fornecimento de produtos ou serviços, prevê a 

responsabilidade objetiva do fornecedor, independente de culpa e com 

base no nexo causal entre o dano ao consumidor e o defeito do serviço 

prestado, nos termos do artigo 14, litteris: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes, ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. §1º O serviço é defeituoso 

quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, 

levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: 

I - o modo de seu fornecimento: II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam." Destarte, será objetiva a 

responsabilidade civil quando for suficiente, para que surja o dever de 

reparar, a prova da existência de nexo causal entre o prejuízo e o 

comportamento do responsável, mesmo que ausente o aspecto subjetivo – 

culpa ou dolo. A responsabilidade objetiva funda-se na causalidade 

material, bastando para sua configuração a presença do dano. A par das 

premissas, a presente ação não merece acolhimento. Por se tratar de fato 

negativo - inexistência de negócio contratual - não há como exigir da 

Reclamante, pela evidente impossibilidade material, a comprovação de que 

jamais travou relação comercial com a Reclamada, competindo a esta a 

demonstração de que a inscrição estava calcada no inadimplemento de 

alguma obrigação pecuniária assumida pela autora E, no caso dos autos, a 

Reclamada desincumbiu-se do ônus que lhe cabia (art. 373, II, do CPC), eis 

que comprovou nos autos que o débito questionado pela autora é 

proveniente da Unidade Consumidora n. 1901028, da qual é titular. Para 

comprovar o alegado a reclamada apresentou extrato de consumo do 

imóvel, termo de confissão de dívida, que por ela foi assinado, histórico de 

débitos inadimplidos, bem como documentos pessoais que somente por ela 

poderiam ser apresentados. Esses elementos são suficientes para 

demonstrar a existência do contrato e, com ele, a legitimidade do valor 

exigido, restando assim afastada qualquer possibilidade de contrato ou 

débito ilegítimo. Como sabido, embora aplicáveis à hipótese dos autos as 

disposições do Código de Defesa do Consumidor, a fim de que tenha sua 

pretensão acolhida, incumbe ao consumidor dotar suas afirmativas de 

verossimilhança, ônus do qual, na casuística, a autora não se 

desvencilhou. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de 

existência de relação negocial firmada entre as partes e que a inclusão do 

nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão 

da efetiva inadimplência da fatura de energia elétrica que por ela deixou de 

ser adimplida. Portanto, não se verificando a ocorrência de qualquer 

conduta ilícita ou indevida por parte da empresa reclamada, não há que se 

falar em declaração de inexistência do débito e a ocorrência de dano 

moral, uma vez que, ausentes os requisitos necessários para que haja o 

dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade 

entre e o ato e o dano e a culpa da reclamada na ocorrência do fato 

danoso. A propósito, colaciono decisão nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ORDINÁRIA. 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. DANOS MORAIS. Segundo 

o art. 333, incisos I e II, do CPC, cabe ao autor a demonstração do fato 

constitutivo do seu direito, enquanto é incumbência da parte ré a 

comprovação de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do 

autor. Hipótese em que a ré junta aos autos termo de confissão de dívida 

firmado pelo autor após o ajuizamento da ação, referente a contas de 

energia elétrica faturadas e não pagas, fato que demonstra ter sido 

efetuado o parcelamento do débito, de modo que a inscrição do nome da 

parte devedora junto aos órgãos de proteção ao crédito é considerada 

exercício regular de direito concedido ao credor. Ausente comprovação 

de qualquer ilicitude na conduta da ré, não há falar em declaração de 
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inexistência do débito e tampouco indenização por danos morais, sendo a 

improcedência da ação medida que se impõe. NEGARAM PROVIMENTO À 

APELAÇÃO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70058918806, Vigésima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, 

Julgado em: 27-08-2014) “ Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, 

do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares 

arguidas, e PELA IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela autora na 

presente ação, determinando o arquivamento dos autos após o trânsito em 

julgado desta decisão. Sem custas e honorários advocatícios neste grau 

de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. P.I.C. Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito deste Juizado 

Especial, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Cristiany 

Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002056-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NUNES DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO FERNANDO OLIVEIRA OAB - MT13597-O (ADVOGADO(A))

José Rodolfo Novaes Costa OAB - MT7436-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1002056-08.2020.811.0001 

Reclamante: RAPHAEL NUNES DUARTE Reclamada: TELEFÔNICA BRASIL 

S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da 

Lei n.º 9.099/95. Opino. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por RAPHAEL NUNES DUARTE em desfavor da empresa 

TELEFÔNICA BRASIL S/A De plano, passo ao julgamento antecipado da 

lide, com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

tendo em vista que a matéria debatida não necessita de instrução 

probatória. Assim, diante das provas documentais e, sobretudo, das 

afirmações das partes constantes dos autos, entendo desnecessária a 

fase instrutória, passando ao julgamento antecipado da lide. Sem 

preliminares a serem analisadas, passo ao exame do mérito. Pretende o 

autor a condenação da reclamada em indenização por danos morais, em 

decorrência da inclusão de seu nome junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, referente a uma dívida no valor de R$ 473,52 (quatrocentos e 

setenta e três reais e cinquenta e dois centavos), alegando inexistência 

de relação comercial que pudesse justificar a cobrança do débito. Em 

defesa, a reclamada alegou que a inserção dos dados do reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito ocorreu em virtude de ter deixado de 

adimplir as faturas do plano de telefonia contratado, pleiteando ao final 

pela improcedência da ação e a condenação do Reclamante no pedido 

contraposto. A presente relação é de consumo e, nessas circunstâncias, 

a responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício na prestação 

do serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa 

do Consumidor, que assim estabelece, litteris: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de 

serviços, bem como informações insuficientes ou inadequadas sobre sua 

função e riscos. §1.º - O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época que foi fornecido.” Com efeito, a responsabilidade 

civil do fornecedor de serviços independe de culpa (latu sensu), sendo 

suficiente, para que surja o dever de reparar, a prova da existência de 

nexo causal entre o prejuízo suportado pelo consumidor e o defeito do 

serviço prestado. Pelo § 3.º do mesmo artigo, tem-se que o fornecedor 

somente não será responsabilizado pelo serviço defeituoso quando 

provar que o defeito não existe, ou que decorre de culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. (gn) In casu, é incontroverso que a prova 

acerca da utilização dos serviços pelo autor caberia à Reclamada, ônus 

do qual não se desincumbiu (art. 373, II do CPC), vez que se beneficiaria 

com tal demonstração. Registro ainda que as telas sistêmicas anexadas 

pela reclamada no corpo de sua contestação, por serem produzidas 

unilateralmente, não servem para comprovar a instalação do terminal 

telefônico na residência do reclamante. Por outro lado, demonstrou o autor 

que o seu nome foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela 

Reclamada por débito indevido. Assim, não logrando êxito em comprovar a 

relação contratual e, via de consequência, que a inscrição estava calcada 

no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pelo autor, 

deve o débito discutido nos autos ser declarado ilegal e julgado 

improcedente o pedido contraposto, respondendo a parte Reclamada, 

inclusive, por eventual fraude. Do mesmo modo, merece procedência o 

pedido de condenação da reclamada por danos morais, porquanto restou 

comprovada sua falha na prestação de serviço ao inserir o nome do autor 

nos órgãos de proteção ao crédito por um débito não comprovado. A 

propósito, averbe-se aresto pertinente: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. - INCLUSÃO DO 

NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. 

CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA POR PARTE DA RÉ. TELAS DE 

COMPUTADOR APRESENTADAS COMO PROVA PRODUZIDAS 

UNILATERALMENTE. - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, NOS 

TERMOS DO ART. 557, CAPUT, DO CPC.(TJ-RJ - APL: 

00123945520108190205 RJ 0012394-55.2010.8.19.0205, Relator: DES. 

TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 

25/02/2014, VIGÉSIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de 

Publicação: 17/03/2014 17:16) O entendimento predominante na doutrina e 

na jurisprudência é no sentido de que a ilegal inclusão ou manutenção do 

nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral, que 

independe de prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pelo 

autor. É certo que no conceito amplo da honra estão também 

contemplados os valores morais relacionados com a reputação e o bom 

nome, sendo certo que quem tem seu nome exposto ao público ou 

registrado em órgãos de proteção ao crédito, como mau pagador, tem sem 

dúvidas, sua reputação abalada e diminuído o conceito que desfrutava no 

meio social. Assim, o abalo psicológico sofrido pelo autor em razão da 

negativação indevida efetuada pela reclamada mostra-se evidente. A 

angústia, a preocupação, o incômodo são inevitáveis e inegáveis. 

Ademais, o fato de ser cobrado injustamente, traz consigo sensação de 

impotência e alterações de ânimo que devem ser entendidas como dano 

moral. A hipótese dos autos não revela mero dissabor da vida moderna ou 

de simples percalços a que estão sujeitas todas as pessoas. Os 

incômodos sofridos pelo autor ultrapassaram os limites daqueles que 

podem ?e devem ? ser absorvidos pelo homo medius. Destarte, provado, o 

ato injusto da negativação indevida sofrida pela parte Reclamante e o nexo 

de causalidade, o dano moral é consequência lógica e que independe de 

prova e uma vez existente o dano, sua reparação é impositiva, na forma 

do artigo 5.°, incisos V e X da Constituição Federal, artigo 186 do Código 

Civil e do artigo 6.º e incisos e artigo 14, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Reconhecida a responsabilidade indenizatória da reclamada, 

resta nesse momento fixar o “quantum” da indenização e nesse sentido, a 

melhor doutrina e jurisprudência nos orientam que diante da 

impossibilidade da quantificação para o seu arbitramento justo deve o 

Magistrado se nortear pelo princípio da razoabilidade, de modo que a 

indenização seja condizente com os reflexos negativos na autoestima da 

vítima, em razão do ato ilícito praticado pelo ofensor, capaz de 

compensá-los condignamente, atentando-se, ainda, para o grau da culpa e 

a rapidez na atenuação da ofensa. No caso em concreto, atentando-se ao 

grande potencial econômico da reclamada e objetivando que este aprimore 

os seus serviços e evite danos aos consumidores, hei por bem fixar o 

quantum indenizatório no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual se 

mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em 

enriquecimento ilícito do reclamante e com suficiente carga punitiva 

pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação para, e o faço para: 

DECLARAR inexistente o débito de R$ 473,52 (quatrocentos e setenta e 

três reais e cinquenta e dois centavos), discutido nos autos; CONDENAR a 
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reclamada ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos pelo 

autor no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Esse valor deverá ser 

atualizado monetariamente pelo índice do INPC/IBGE e acrescido de juros 

moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, conforme o atual Código 

Civil (artigos 398 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, § 1.º, do CTN). A 

correção monetária deverá incidir a partir da prolação da sentença, nos 

termos da súmula nº 362 do e. Superior Tribunal de Justiça. Com relação 

aos juros moratórios, tratando-se de responsabilidade extracontratual, 

deverá sua incidência ter como marco inicial o evento danoso, ou seja, a 

inscrição indevida (27.12.2019), conforme Súmula n. 54 do STJ. Opino 

pela improcedência do pedido contraposto. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. P.I.C. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito 

deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001544-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT16527-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001544-25.2020.8.11.0001 

Reclamante: SHEILA DE AZEVEDO Reclamado: BANCO BRADESCO S/A 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Opino Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS formulada por SHEILA 

DE AZEVEDO em desfavor de BANCO BRADESCO S/A. De plano, passo 

ao julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, tendo em vista que a matéria debatida não 

necessita de instrução probatória. Cumpre destacar, inicialmente, que o 

fato de a autora não ter comprovado nos autos ter pretendido solucionar a 

questão posta em juízo administrativamente não a impede de propor a 

presente ação. Desse modo, rejeito a preliminar arguida pelo banco 

reclamado por falta de interesse de agir. De igual modo, rejeito o pedido de 

indeferimento da inicial arguida pelo banco reclamado, por ausência de 

documentos indispensáveis para a análise da presente ação, pois entendo 

que a referida se confunde com o mérito e com ele será analisada. 

Ultrapassadas as preliminares, passo ao exame do mérito. Pretende a 

autora a condenação do reclamado em indenização por danos morais, em 

decorrência da inclusão de seu nome junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, por débitos de R$ 57,29 (cinquenta e sete reais e vinte e nove 

centavos), R$ 69,50 (sessenta e nove reais e cinquenta centavos) e de 

R$ 65,20 (sessenta e cinco reais e vinte centavos), os quais alega 

desconhecer, pois não firmou qualquer contrato com o Reclamado que 

pudesse ensejar a cobrança dos débitos. Na defesa, o reclamado apenas 

alegou ausência de ato ilícito capaz de ensejar a sua condenação por 

danos morais. No caso, tratando-se de relação de consumo, na qual o 

reclamado encontra-se mais apto a provar o insucesso da demanda do 

que a reclamante demonstrar a sua procedência, impõe-se a inversão do 

ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Cumpre ressaltar, porém, que o 

reclamado não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (CPC, 

art. 373, II), vez que não juntou nenhum documento capaz de demonstrar a 

existência de relação ao contratual entre as partes que pudesse ensejar a 

inscrição dos dados da reclamante no cadastro de proteção ao crédito. 

Por outro lado, a reclamante demonstrou a existência de apontamentos 

realizado pelo banco reclamado. Destarte, a míngua de substratos 

probatórios a respeito da existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito da autora, forçoso concluir que procede a alegação da 

autora de que os débitos questionados nos autos são indevidos. Assim, 

em virtude de o reclamado não ter se desincumbido do ônus probatório, 

forçoso reconhecer a ilegitimidade da inserção do nome da reclamante 

nos órgãos restritivos de crédito e a condenação do reclamado por danos 

morais. A propósito, averbe-se aresto pertinente: APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. - 

INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO DE 

CRÉDITO. CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA POR PARTE DA RÉ. 

TELAS DE COMPUTADOR APRESENTADAS COMO PROVA PRODUZIDAS 

UNILATERALMENTE. - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, NOS 

TERMOS DO ART. 557, CAPUT, DO CPC.(TJ-RJ - APL: 

00123945520108190205 RJ 0012394-55.2010.8.19.0205, Relator: DES. 

TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 

25/02/2014, VIGÉSIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de 

Publicação: 17/03/2014 17:16) O entendimento predominante na doutrina e 

na jurisprudência é no sentido de que a ilegal inclusão ou manutenção do 

nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral, que 

independe de prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela 

autora. É certo que no conceito amplo da honra estão também 

contemplados os valores morais relacionados com a reputação e o bom 

nome, sendo certo que quem tem seu nome exposto ao público ou 

registrado em órgãos de proteção ao crédito, como mau pagador, tem sem 

dúvidas, sua reputação abalada e diminuído o conceito que desfrutava no 

meio social. Assim, o abalo psicológico sofrido pela autora em razão da 

negativação indevida efetuada pelo reclamado mostra-se evidente. A 

angústia, a preocupação, os incômodos são inevitáveis e inegáveis. 

Ademais, o fato de ser cobrado injustamente, traz consigo sensação de 

impotência e alterações de ânimo que devem ser entendidas como dano 

moral. A hipótese dos autos não revela mero dissabor da vida moderna ou 

de simples percalços a que estão sujeitas todas as pessoas. Os 

incômodos sofridos pela autora ultrapassaram os limites daqueles que 

podem ?e devem ? ser absorvidos pelo homo medius. Destarte, provado, o 

ato injusto da negativação indevida sofrida pela parte Reclamante e o nexo 

de causalidade, o dano moral é consequência lógica e que independe de 

prova e uma vez existente o dano, sua reparação é impositiva, na forma 

do artigo 5.°, incisos V e X da Constituição Federal, artigo 186 do Código 

Civil e do artigo 6.º e incisos e artigo 14, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Conquanto a restrição indevida gere ao consumidor o direito 

de ser indenizado, cumpre destacar que a coexistência da inscrição 

indevida com outras anotações, inseridas pouco depois, deve ser 

considerado para determinação do quantum indenizatório. Reconhecida a 

responsabilidade indenizatória do reclamado, resta nesse momento fixar o 

“quantum” da indenização e nesse sentido, a melhor doutrina e 

jurisprudência nos orientam que diante da impossibilidade da quantificação 

para o seu arbitramento justo deve o Magistrado se nortear pelo princípio 

da razoabilidade, de modo que a indenização seja condizente com os 

reflexos negativos na autoestima da vítima, em razão do ato ilícito 

praticado pelo ofensor, capaz de compensá-los condignamente, 

atentando-se, ainda, para o grau da culpa e a rapidez na atenuação da 

ofensa. No caso em concreto, atentando-se ao grande potencial 

econômico do reclamado e objetivando que este aprimore os seus 

serviços e evite danos aos consumidores, hei por bem fixar o quantum 

indenizatório no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), o qual se mostra 

adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento 

ilícito da reclamante e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar 

nova ocorrência de atos desta natureza. Corroborando: 

"RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS. 

INCLUSAO DE NOME EM ÓRGAOS DE PROTEÇAO AO CRÉDITO. DÍVIDA 

PAGA. DANO MORAL. CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 

Nº 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 

MANTIDO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. 1. A 

inscrição em órgão de restrição ao crédito por dívida já paga caracteriza 

ato ilícito da instituição financeira. 2. Para que não seja devida indenização 

por danos morais, a exigência da Súmula nº 385 é que a inscrição regular 

seja preexistente ou concomitante a inscrição questionada. Se a inscrição 

irregular for anterior às demais inscrições, inaplicável o enunciado do 

Superior Tribunal de Justiça. 3. A inscrição posterior pode ser 

considerada para fins de arbitramento da indenização, pois demonstra a 

contumaz inadimplência da autora. 4. O termo inicial dos juros de mora da 
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indenização por danos morais é a data da fixação do valor. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO." (TJPR 10ª C.Cível, AC 882.666-6, Des. Rel. 

Nilson Mizuta, Julg. 28.06.2012 Dt. Pub. 01.08.2012, Dj 917).” Ante o 

exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil, opino pela PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, e o 

faço para: 1 – DECLARAR inexistentes os débitos de R$ 57,29 (cinquenta 

e sete reais e vinte e nove centavos), R$ 69,50 (sessenta e nove reais e 

cinquenta centavos) e de R$ 65,20 (sessenta e cinco reais e vinte 

centavos), discutidos nestes autos; 2 – CONDENAR o reclamado a 

indenizar a autora pelos danos morais por ela suportados em decorrência 

da negativação indevida, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual 

deverá ser corrigido monetariamente a partir desta decisão homologada e 

acrescido de juros legais a partir do evento danoso. Intime-se o reclamado 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda a exclusão do nome da 

autora do cadastro negativo, apenas no que se refere aos débitos 

discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa diária no valor de 

R$ 1.000,00 (hum mil reais), não se trata de multa diária, com incidência a 

partir do 6º dia contados do recebimento desta intimação. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). P. I. 

C. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito 

deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 

9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006706-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CHRYSTIAN DOUGLAS ALVES DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO CLAUDIOMAR GOMES OAB - MT27366/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006706-35.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: CHRYSTIAN DOUGLAS ALVES DA SILVA REQUERIDO: 

VIA VAREJO S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38 da lei nº 9.099/95. Transitada em julgado a Sentença, a parte devedora 

efetuou o depósito do valor devido (ID nº 30930725), com o qual 

concordou a parte credora (ID nº 30941879). Assim, tendo em vista a 

satisfação da obrigação, OPINO por JULGAR EXTINTO o processo, nos 

termos do artigo 924, II do CPC. Expeça-se alvará do valor depositado nos 

autos em favor da parte credora. Antes, no entanto, intime-se a parte 

exequente para que forneça os seus dados bancários ou regularize a 

representação processual, consignando o prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas para tanto, uma vez que no instrumento de mov. 23604219 não há 

outorga de poderes específicos para levantamento de valores. Após, 

arquive-se. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, através de seus patronos. João Manoel Pasqual 

Ferrari Juiz Leigo SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, 

parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014492-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEUZA FELIPE DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1014492-33.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: EDINEUZA FELIPE DE AZEVEDO Polo Passivo: ÁGUAS CUIABÁ S/A 

PROJETO DE SENTENÇA Visto etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de ação de Indenização por Danos 

Materiais e Morais em Decorrência de Cobrança Indevida c/c 

Cancelamento de Débito e Antecipação de Tutela, proposta pela Autora em 

desfavor da Ré. Antes sequer de determinar a citação da Ré, à Mov. 

27602793, a Douta Magistrada determinou que a Autora esclarecesse 

divergência relativa à propriedade da matrícula discutida, sob pena de 

indeferimento da inicial. O r. despacho foi disponibilizado no Diário de 

Justiça Eletrônico em 21/01/2020, mas a Autora quedou-se inerte quanto 

ao determinado. Em casos semelhantes, tem decidido a jurisprudência 

pátria: Pleito para concessão de medicamentos. SENTENÇA DE EXTINÇÃO 

por indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 320 e 485, I, do CPC de 

2015. Determinação de emenda, de forma fundamentada e reiterada, que 

não foi efetivamente cumprida para apresentação de documentos 

atualizados essenciais a propositura da ação. Indeferimento da inicial que 

era de Rigor. Manutenção pelos próprios fundamentos. Recurso não 

provido. (FIGUEIREDO, Érica Regina. Recurso inominado n. 

1001274-46.2017.8.26.0079. J. em 05 Dez. 2017. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 29 Maio 2018.) Indeferimento da inicial. Não 

atendimento, injustificado, da decisão que determinou a emenda. Decisão 

mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos. (PEREIRA, 

Adriane Bandeira. Recurso inominado n. 1001374-37.2016.8.26.0531. J. 

em 06 Nov. 2017. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 29 Maio 2018) 

Assim, considerando que foram cumpridas as exigências do artigo 317 do 

CPC/15, e que a Autora, devidamente intimada para apresentar 

documentações, não o fez, sequer justificou a inércia, OPINO por indeferir 

a petição inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único c/c 330, IV e 

485, I do CPC/15. Transitada em julgado a presente, OPINO pelo respectivo 

arquivamento processual. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado, para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro 

de Souza Juíza leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC 

nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005299-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONICE DAS DORES FIALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1005299-57.2020.8.11.0001 Polo 

Ativo: STUDIO S FORMATURAS EIRELI Polo Passivo: LEONICE DAS DORES 

FIALHO PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se a presente de Ação de 

Execução, na qual a Exequente almeja receber o valor de R$ 1.091,18 (um 

mil e noventa e um reais) da Executada, que, em tese, seria relativo a uma 

nota promissória. A Exequente apresentou, à inicial, a cópia do título, à 

Mov. 28960300, p. 05. Sobre o tema, o enunciado nº 126 do FONAJE, 

assim estabelece: Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de 

crédito será digitalizado e o original apresentado até a sessão de 

conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbado ou retido pela 

secretaria (XXIV Encontro – Florianópolis/SC). Ora, os enunciados do 

FONAJE possuem natureza jurídica de súmula, pois originam da reunião 

jurisprudencial das cortes superiores, e determinam uma orientação 

acerca de um tema específico, justamente para propagar um entendimento 
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uníssono. No caso, o enunciado prima pela conferência quanto à liquidez, 

certeza e exigibilidade do título. Por essa razão, no despacho exarado à 

Mov. 29136889, a Douta Magistrada determinou que, antes mesmo da 

Executada ser citada nos autos, a Exequente deveria ser intimada, 

justamente para apresentar o original do título executivo, na Secretaria da 

Vara, para que fosse carimbado, conforme se exige o enunciado nº 126 

do FONAJE. No entanto, mesmo com a publicação do aludido despacho, a 

Exequente quedou-se inerte. Ora, como asseverado, para que a 

execução possa proceder, é imprescindível que o título que a fundamenta 

seja líquido, certo e exigível. E, em processos digitais, isso somente pode 

ser averiguado com a apresentação do original do título, em secretaria, 

para que o r. gestor possa carimba-lo e atestar a sua autenticidade nos 

autos. Caso contrário, não se pode dizer que o título seja certo, e passível 

de ser executado. E isso até mesmo como medida de segurança jurídica 

que decorre do próprio princípio da cartularidade, inerente aos títulos de 

crédito. Em casos semelhantes, já decidiu a jurisprudência pátria: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICAÇÃO. EMBARGOS 

À EXECUÇÃO. NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. 

INOCORRENTE. INTIMAÇÃO PARA EMENDAR A INICIAL. POSSIBILIDADE. 

AFRONTA AO ART. 801, DO CPC. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. - 

Sentença que apresenta fundamentação suficiente, tendo o juiz indicado 

as razões de seu convencimento pela parcial procedência dos embargos. 

Não há falar em nulidade por ausência de fundamentação. - Tratando-se 

de título de natureza cambial, imprescindível que a execução seja instruída 

com o documento original, tendo em vista o princípio da cartularidade, ante 

a possibilidade de serem colocados em circulação. - No caso dos autos, a 

parte exequente visa a cobrança de duplicatas, tendo sido acostadas 

apenas as cópias reprográficas dos pretensos títulos, e não a via original. 

- Todavia, a extinção da ação de execução deve ocorrer somente após o 

descumprimento da determinação do julgador no tocante à correção da 

irregularidade constatada, ou seja, depois da parte exequente ter tido 

oportunidade de emendar a exordial. Desconstituição da sentença, fins de 

oportunizar a emenda da petição inicial, em razão do princípio da 

instrumentalidade do processo. PRELIMINAR REJEITADA. APELO 

PROVIDO. UNÂNIME. (STOCKER, Gelson Rolim. Apelação cível n. 

70081887598. J. em 24 Out. 2019. Disp. em www.tjrs.jus.br. Acesso em 

16 Abr. 2020.) CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. TÍTULO DE CRÉDITO. 

APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CAMBIAIS. NECESSIDADE DE 

APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AOS TÍTULOS 

DE CREDITO RURAL APLICAM-SE TODAS AS NORMAS DE DIREITO 

CAMBIAL. ART. 60 DO DL 167/67. ENTRE ESTES AVULTA O DA 

INCORPORAÇÃO DO DIREITO AO DOCUMENTO - PRINCIPIO DA 

CARTULARIDADE - QUE EXIGE DO CREDOR A ANEXAÇÃO DO ORIGINAL, 

POIS NO DOCUMENTO ESTA O DIREITO PRETENDIDO EXIGIR. A LEI 

PROCESSUAL, REPETINDO A NORMA DE DIREITO MATERIAL, DIZ QUE SÓ 

É EXECUTÁVEL O TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (ART. 585, VII DO 

CPC), O QUE POR OBVIO EXCLUI A APRESENTAÇÃO POR FOTOCOPIA. 

TRATA-SE DE MATÉRIA RECONHECÍVEL DE OFICIO, MESMO QUE NÃO 

ALEGADA PELA PARTE. NO CASO, O EMBARGANTE SUSCITARA A 

QUESTÃO NOS EMBARGOS EMBORA NÃO A REPRODUZISSE NO 

RECURSO. AO TRIBUNAL, ANTE O EFEITO DEVOLUTIVO, E DADO 

EXAMINAR A QUESTÃO, PORQUE NÃO PRECLUI, JÁ QUE DIZ RESPEITO A 

CARÊNCIA DE AÇÃO. NÃO TENDO O CREDOR JUNTADO COM A INICIAL E 

SEQUER EM MOMENTO POSTERIOR OS ORIGINAIS DOS TÍTULOS, É ELE 

CARECEDOR DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. CARÊNCIA DECRETADA DE 

OFICIO. EXECUÇÃO EXTINTA. (OLIVEIRA, Jorge Alcibíades Perrone de. J. 

em 06 Out. 1994. Disp. em www.tjrs.jus.br Acesso em 16 Abr. 2020.) Por 

essa razão, considerando que a Exequente não apresentou em cartório, a 

via original do título executivo, embora tenha sido cientificada para tal, não 

sendo possível auferir a liquidez, certeza e exigibilidade do título, OPINO 

por indeferir a execução, nos termos do artigo 924, I do CPC/15. Sem 

custas e honorários, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado, para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro 

de Souza Juíza leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, 

parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015217-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PRIMOR DAS TORRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT13434-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA ESPIRITO SANTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015217-22.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PRIMOR DAS TORRES EXECUTADO: PAULO 

ROGERIO DE SOUZA ESPIRITO SANTO Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38 da lei nº 9.099/95. DA INÉPCIA DA PETIÇÃO 

INICIAL Trata-se de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, na 

qual, frustrada a citação da parte ré, consoante se verifica nos AR´s de ID 

nº 28565303 e 29384788, a parte autora foi intimada para manifestação, 

conforme se verifica na intimação de ID nº 29386441, deixando 

transcorrer in albis o prazo assinalado pelo juízo. Conforme art. 319, II do 

CPC, a petição inicial deve conter, além da qualificação das partes, o 

endereço correto da parte ré para que a citação possa ser realizada, além 

do que o § 4º do art. 53 da Lei nº 9.099/95 determina que, não sendo 

encontrado o devedor, o processo será extinto. Tendo em vista que a 

parte autora foi intimada e se manteve inerte, imperioso é o indeferimento 

da petição inicial, de acordo com o que disciplina o art. 321, § único, 

também do CPC. Ante ao exposto e fundamentado, OPINO por indeferir a 

petição inicial e por JULGAR EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, I e IV, do CPC c/c art. 53, § 4º da Lei nº 

9.099/95. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, através de seus patronos. João Manoel Pasqual 

Ferrari Juiz Leigo SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, 

parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016514-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA OAB - MT24755/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KHATTYUSCYA ADRYELLE OURIVES ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1016514-64.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: STUDIO S FORMATURAS EIRELI Polo Passivo: KHATTYUSCYA 

ADRYELLE OURIVES ALVES PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se 

a presente de Ação de Execução, na qual a Exequente almeja receber o 

valor atualizado de R$ 2.442,13 (dois mil e quatrocentos e quarenta e dois 

reais e treze centavos), da Executada, que, em tese, seria relativo a um 

acordo extrajudicial não cumprido. A Exequente apresentou, à inicial, o 

título digitalizado, à Mov. 26055718, p. 03. Sobre o tema, o enunciado nº 

126 do FONAJE, assim estabelece: Em execução eletrônica de título 

extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original apresentado 

até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbado ou 

retido pela secretaria (XXIV Encontro – Florianópolis/SC). Ora, os 

enunciados do FONAJE possuem natureza jurídica de súmula, pois 

originam da reunião jurisprudencial das cortes superiores, e determinam 

uma orientação acerca de um tema específico, justamente para propagar 

um entendimento uníssono. No caso, o enunciado prima pela conferência 

quanto à liquidez, certeza e exigibilidade do título. Por essa razão, no 

despacho exarado à Mov. 27534798, a Douta Magistrada determinou que, 
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antes mesmo da Executada ser citada nos autos, a Exequente deveria ser 

intimada, justamente para apresentar o original do título executivo, na 

Secretaria da Vara, para que fosse carimbado, conforme se exige o 

enunciado nº 126 do FONAJE. No entanto, mesmo com a publicação do 

aludido despacho, a Exequente quedou-se inerte quanto ao determinado. 

Observo, inclusive, que a Exequente manifestou-se, posteriormente, à 

Mov. 31312007, em 16/04/2020, mas bastou-se em juntar 

substabelecimento sem reserva. Nada mencionou sobre a necessidade da 

apresentação do original do título, na Secretaria do juizado. Ora, como 

asseverado, para que a execução possa proceder, é imprescindível que o 

título que a fundamenta seja líquido, certo e exigível. E, em processos 

digitais, isso somente pode ser averiguado com a apresentação do original 

do título, em secretaria, para que o r. gestor possa carimba-lo e atestar a 

sua autenticidade nos autos. Caso contrário, não se pode dizer que o título 

seja certo, e passível de ser executado. E isso até mesmo como medida 

de segurança jurídica que decorre do próprio princípio da cartularidade, 

inerente aos títulos de crédito. Em casos semelhantes, já decidiu a 

jurisprudência pátria: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE POR FALTA DE 

FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRENTE. INTIMAÇÃO PARA EMENDAR A 

INICIAL. POSSIBILIDADE. AFRONTA AO ART. 801, DO CPC. SENTENÇA 

DESCONSTITUÍDA. - Sentença que apresenta fundamentação suficiente, 

tendo o juiz indicado as razões de seu convencimento pela parcial 

procedência dos embargos. Não há falar em nulidade por ausência de 

fundamentação. - Tratando-se de título de natureza cambial, imprescindível 

que a execução seja instruída com o documento original, tendo em vista o 

princípio da cartularidade, ante a possibilidade de serem colocados em 

circulação. - No caso dos autos, a parte exequente visa a cobrança de 

duplicatas, tendo sido acostadas apenas as cópias reprográficas dos 

pretensos títulos, e não a via original. - Todavia, a extinção da ação de 

execução deve ocorrer somente após o descumprimento da determinação 

do julgador no tocante à correção da irregularidade constatada, ou seja, 

depois da parte exequente ter tido oportunidade de emendar a exordial. 

Desconstituição da sentença, fins de oportunizar a emenda da petição 

inicial, em razão do princípio da instrumentalidade do processo. 

PRELIMINAR REJEITADA. APELO PROVIDO. UNÂNIME. (STOCKER, Gelson 

Rolim. Apelação cível n. 70081887598. J. em 24 Out. 2019. Disp. em 

www.tjrs.jus.br. Acesso em 16 Abr. 2020.) CÉDULA RURAL 

PIGNORATÍCIA. TÍTULO DE CRÉDITO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS 

CAMBIAIS. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL. EXTINÇÃO 

DA EXECUÇÃO. AOS TÍTULOS DE CREDITO RURAL APLICAM-SE TODAS 

AS NORMAS DE DIREITO CAMBIAL. ART. 60 DO DL 167/67. ENTRE ESTES 

AVULTA O DA INCORPORAÇÃO DO DIREITO AO DOCUMENTO - PRINCIPIO 

DA CARTULARIDADE - QUE EXIGE DO CREDOR A ANEXAÇÃO DO 

ORIGINAL, POIS NO DOCUMENTO ESTA O DIREITO PRETENDIDO EXIGIR. A 

LEI PROCESSUAL, REPETINDO A NORMA DE DIREITO MATERIAL, DIZ QUE 

SÓ É EXECUTÁVEL O TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (ART. 585, VII 

DO CPC), O QUE POR OBVIO EXCLUI A APRESENTAÇÃO POR 

FOTOCOPIA. TRATA-SE DE MATÉRIA RECONHECÍVEL DE OFICIO, MESMO 

QUE NÃO ALEGADA PELA PARTE. NO CASO, O EMBARGANTE 

SUSCITARA A QUESTÃO NOS EMBARGOS EMBORA NÃO A 

REPRODUZISSE NO RECURSO. AO TRIBUNAL, ANTE O EFEITO 

DEVOLUTIVO, E DADO EXAMINAR A QUESTÃO, PORQUE NÃO PRECLUI, 

JÁ QUE DIZ RESPEITO A CARÊNCIA DE AÇÃO. NÃO TENDO O CREDOR 

JUNTADO COM A INICIAL E SEQUER EM MOMENTO POSTERIOR OS 

ORIGINAIS DOS TÍTULOS, É ELE CARECEDOR DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. 

CARÊNCIA DECRETADA DE OFICIO. EXECUÇÃO EXTINTA. (OLIVEIRA, 

Jorge Alcibíades Perrone de. J. em 06 Out. 1994. Disp. em www.tjrs.jus.br 

Acesso em 16 Abr. 2020.) Por essa razão, considerando que a Exequente 

não apresentou em cartório, a via original do título executivo, embora tenha 

sido cientificada para tal, não sendo possível auferir a liquidez, certeza e 

exigibilidade do título, OPINO por indeferir a execução, nos termos do 

artigo 924, I do CPC/15. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55 

da Lei nº 9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 

2º Juizado, para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da 

lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

Paula Pinheiro de Souza Juíza leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005068-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA OAB - MT24755/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEIA APARECIDA SANTANA SOARES (EXECUTADO)

VIVIANE APARECIDA SOARES PEDROSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1005068-30.2020.8.11.0001 Polo 

Ativo: STUDIO S FORMATURAS EIRELI Polo Passivo: VIVIANE APARECIDA 

SOARES PEDROSO Polo Passivo: LUCINEIA APARECIDA SANTANA 

SOARES PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se a presente de Ação de 

Execução, na qual a Exequente almeja receber o valor atualizado de R$ 

2.082,19 (dois mil e oitenta e dois reais e dezenove centavos), das 

Executadas, que, em tese, seria relativo a uma nota promissória. A 

Exequente apresentou, à inicial, a cópia do título, à Mov. 28919057, p. 04. 

Sobre o tema, o enunciado nº 126 do FONAJE, assim estabelece: Em 

execução eletrônica de título extrajudicial, o título de crédito será 

digitalizado e o original apresentado até a sessão de conciliação ou prazo 

assinado, a fim de ser carimbado ou retido pela secretaria (XXIV Encontro 

– Florianópolis/SC). Ora, os enunciados do FONAJE possuem natureza 

jurídica de súmula, pois originam da reunião jurisprudencial das cortes 

superiores, e determinam uma orientação acerca de um tema específico, 

justamente para propagar um entendimento uníssono. No caso, o 

enunciado prima pela conferência quanto à liquidez, certeza e exigibilidade 

do título. Por essa razão, no despacho exarado à Mov. 29136869, a Douta 

Magistrada determinou que, antes mesmo das Executadas serem citadas 

nos autos, a Exequente deveria ser intimada, justamente para apresentar 

o original do título executivo, na Secretaria da Vara, para que fosse 

carimbado, conforme se exige o enunciado nº 126 do FONAJE. No 

entanto, mesmo com a publicação do aludido despacho, a Exequente 

quedou-se inerte quanto ao determinado. Observo, inclusive, que a 

Exequente manifestou-se à Mov. 30724718, em 26/03/2020, mas 

bastou-se em juntar substabelecimento sem reserva de poderes. Nada 

mencionou sobre a necessidade da apresentação do original do título, na 

Secretaria do juizado. Ora, como asseverado, para que a execução possa 

proceder, é imprescindível que o título que a fundamenta seja líquido, certo 

e exigível. E, em processos digitais, isso somente pode ser averiguado 

com a apresentação do original do título, em secretaria, para que o r. 

gestor possa carimba-lo e atestar a sua autenticidade nos autos. Caso 

contrário, não se pode dizer que o título seja certo, e passível de ser 

executado. E isso até mesmo como medida de segurança jurídica que 

decorre do próprio princípio da cartularidade, inerente aos títulos de 

crédito. Em casos semelhantes, já decidiu a jurisprudência pátria: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICAÇÃO. EMBARGOS 

À EXECUÇÃO. NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. 

INOCORRENTE. INTIMAÇÃO PARA EMENDAR A INICIAL. POSSIBILIDADE. 

AFRONTA AO ART. 801, DO CPC. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. - 

Sentença que apresenta fundamentação suficiente, tendo o juiz indicado 

as razões de seu convencimento pela parcial procedência dos embargos. 

Não há falar em nulidade por ausência de fundamentação. - Tratando-se 

de título de natureza cambial, imprescindível que a execução seja instruída 

com o documento original, tendo em vista o princípio da cartularidade, ante 

a possibilidade de serem colocados em circulação. - No caso dos autos, a 

parte exequente visa a cobrança de duplicatas, tendo sido acostadas 

apenas as cópias reprográficas dos pretensos títulos, e não a via original. 

- Todavia, a extinção da ação de execução deve ocorrer somente após o 

descumprimento da determinação do julgador no tocante à correção da 

irregularidade constatada, ou seja, depois da parte exequente ter tido 

oportunidade de emendar a exordial. Desconstituição da sentença, fins de 

oportunizar a emenda da petição inicial, em razão do princípio da 

instrumentalidade do processo. PRELIMINAR REJEITADA. APELO 

PROVIDO. UNÂNIME. (STOCKER, Gelson Rolim. Apelação cível n. 

70081887598. J. em 24 Out. 2019. Disp. em www.tjrs.jus.br. Acesso em 

16 Abr. 2020.) CEDULA RURAL PIGNORATICIA. TÍTULO DE CREDITO. 
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APLICACAO DOS PRINCIPIOS CAMBIAIS. NECESSIDADE DE 

APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AOS TÍTULOS 

DE CREDITO RURAL APLICAM-SE TODAS AS NORMAS DE DIREITO 

CAMBIAL. ART. 60 DO DL 167/67. ENTRE ESTES AVULTA O DA 

INCORPORACAO DO DIREITO AO DOCUMENTO - PRINCIPIO DA 

CARTULARIDADE - QUE EXIGE DO CREDOR A ANEXACAO DO ORIGINAL, 

POIS NO DOCUMENTO ESTA O DIREITO PRETENDIDO EXIGIR. A LEI 

PROCESSUAL, REPETINDO A NORMA DE DIREITO MATERIAL, DIZ QUE SO 

E EXECUTAVEL O TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (ART. 585, VII DO 

CPC), O QUE POR OBVIO EXCLUI A APRESENTAÇÃO POR FOTOCOPIA. 

TRATA-SE DE MATERIA RECONHECIVEL DE OFICIO, MESMO QUE NÃO 

ALEGADA PELA PARTE. NO CASO, O EMBARGANTE SUSCITARA A 

QUESTAO NOS EMBARGOS EMBORA NÃO A REPRODUZISSE NO 

RECURSO. AO TRIBUNAL, ANTE O EFETO DEVOLUTIVO, E DADO 

EXAMINAR A QUESTAO, PORQUE NÃO PRECLUI, JA QUE DIZ RESPEITO A 

CARENCIA DE ACAO. NÃO TENDO O CREDOR JUNTADO COM A INICIAL E 

SEQUER EM MOMENTO POSTERIOR OS ORIGINAIS DOS TÍTULOS, É ELE 

CARECEDOR DA ACAO DE EXECUÇÃO. CARENCIA DECRETADA DE 

OFICIO. EXECUÇÃO EXTINTA. (OLIVEIRA, Jorge Alcibíades Perrone de. J. 

em 06 Out. 1994. Disp. em www.tjrs.jus.br Acesso em 16 Abr. 2020.) Por 

essa razão, considerando que a Exequente não apresentou em cartório, a 

via original do título executivo, embora tenha sido cientificada para tal, não 

sendo possível auferir a liquidez, certeza e exigibilidade do título, OPINO 

por indeferir a execução, nos termos do artigo 924, I do CPC/15. Sem 

custas e honorários, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado, para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro 

de Souza Juíza leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, 

parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015514-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA NAZARE DA COSTA RODRIGUES (EXECUTADO)

FRANCISLENE DA COSTA RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1015514-29.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: STUDIO S FORMATURAS EIRELI Polo Passivo: MARIA NAZARE DA 

COSTA RODRIGUES Polo Passivo: FRANCISLENE DA COSTA RODRIGUES 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se a presente de Ação de Execução, na 

qual a Exequente almeja receber o valor atualizado de R$ 1.835,94 (um mil 

e oitocentos e trinta e cinco reais e noventa e quatro centavos) das 

Executadas, que, em tese, seria relativo a uma nota promissória. A 

Exequente apresentou, à inicial, a cópia do título, à Mov. 25781724, p. 04. 

Sobre o tema, o enunciado nº 126 do FONAJE, assim estabelece: Em 

execução eletrônica de título extrajudicial, o título de crédito será 

digitalizado e o original apresentado até a sessão de conciliação ou prazo 

assinado, a fim de ser carimbado ou retido pela secretaria (XXIV Encontro 

– Florianópolis/SC). Ora, os enunciados do FONAJE possuem natureza 

jurídica de súmula, pois originam da reunião jurisprudencial das cortes 

superiores, e determinam uma orientação acerca de um tema específico, 

justamente para propagar um entendimento uníssono. No caso, o 

enunciado prima pela conferência quanto à liquidez, certeza e exigibilidade 

do título. Por essa razão, no despacho exarado à Mov. 27457763, a Douta 

Magistrada determinou que, antes mesmo do Executado ser citado nos 

autos, a Exequente deveria ser intimada, justamente para apresentar o 

original do título executivo, na Secretaria da Vara, para que fosse 

carimbado, conforme se exige o enunciado nº 126 do FONAJE. No 

entanto, mesmo com a publicação do aludido despacho, no DJE, em 

21/01/2020, a Exequente quedou-se inerte. Ora, como asseverado, para 

que a execução possa proceder, é imprescindível que o título que a 

fundamenta seja líquido, certo e exigível. E, em processos digitais, isso 

somente pode ser averiguado com a apresentação do original do título, em 

secretaria, para que o r. gestor possa carimbá-lo e atestar a sua 

autenticidade nos autos. Caso contrário, não se pode dizer que o título 

seja certo, e passível de ser executado. E isso até mesmo como medida 

de segurança jurídica que decorre do próprio princípio da cartularidade, 

inerente aos títulos de crédito. Em casos semelhantes, já decidiu a 

jurisprudência pátria: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE POR FALTA DE 

FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRENTE. INTIMAÇÃO PARA EMENDAR A 

INICIAL. POSSIBILIDADE. AFRONTA AO ART. 801, DO CPC. SENTENÇA 

DESCONSTITUÍDA. - Sentença que apresenta fundamentação suficiente, 

tendo o juiz indicado as razões de seu convencimento pela parcial 

procedência dos embargos. Não há falar em nulidade por ausência de 

fundamentação. - Tratando-se de título de natureza cambial, imprescindível 

que a execução seja instruída com o documento original, tendo em vista o 

princípio da cartularidade, ante a possibilidade de serem colocados em 

circulação. - No caso dos autos, a parte exequente visa a cobrança de 

duplicatas, tendo sido acostadas apenas as cópias reprográficas dos 

pretensos títulos, e não a via original. - Todavia, a extinção da ação de 

execução deve ocorrer somente após o descumprimento da determinação 

do julgador no tocante à correção da irregularidade constatada, ou seja, 

depois da parte exequente ter tido oportunidade de emendar a exordial. 

Desconstituição da sentença, fins de oportunizar a emenda da petição 

inicial, em razão do princípio da instrumentalidade do processo. 

PRELIMINAR REJEITADA. APELO PROVIDO. UNÂNIME. (STOCKER, Gelson 

Rolim. Apelação cível n. 70081887598. J. em 24 Out. 2019. Disp. em 

www.tjrs.jus.br. Acesso em 16 Abr. 2020.) CÉDULA RURAL 

PIGNORATÍCIA. TÍTULO DE CRÉDITO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS 

CAMBIAIS. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL. EXTINÇÃO 

DA EXECUÇÃO. AOS TÍTULOS DE CRÉDITO RURAL APLICAM-SE TODAS 

AS NORMAS DE DIREITO CAMBIAL. ART. 60 DO DL 167/67. ENTRE ESTES 

AVULTA O DA INCORPORAÇÃO DO DIREITO AO DOCUMENTO - PRINCÍPIO 

DA CARTULARIDADE - QUE EXIGE DO CREDOR A ANEXAÇÃO DO 

ORIGINAL, POIS NO DOCUMENTO ESTÁ O DIREITO PRETENDIDO EXIGIR. A 

LEI PROCESSUAL, REPETINDO A NORMA DE DIREITO MATERIAL, DIZ QUE 

SÓ É EXECUTÁVEL O TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (ART. 585, VII 

DO CPC), O QUE POR ÓBVIO EXCLUI A APRESENTAÇÃO POR 

FOTOCÓPIA. TRATA-SE DE MATÉRIA RECONHECÍVEL DE OFÍCIO, MESMO 

QUE NÃO ALEGADA PELA PARTE. NO CASO, O EMBARGANTE 

SUSCITARA A QUESTÃO NOS EMBARGOS EMBORA NÃO A 

REPRODUZISSE NO RECURSO. AO TRIBUNAL, ANTE O EFEITO 

DEVOLUTIVO, E DADO EXAMINAR A QUESTÃO, PORQUE NÃO PRECLUI, 

JÁ QUE DIZ RESPEITO A CARÊNCIA DE AÇÃO. NÃO TENDO O CREDOR 

JUNTADO COM A INICIAL E SEQUER EM MOMENTO POSTERIOR OS 

ORIGINAIS DOS TÍTULOS, É ELE CARECEDOR DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. 

CARÊNCIA DECRETADA DE OFÍCIO. EXECUÇÃO EXTINTA. (OLIVEIRA, 

Jorge Alcibíades Perrone de. J. em 06 Out. 1994. Disp. em www.tjrs.jus.br 

Acesso em 16 Abr. 2020.) Por essa razão, considerando que a Exequente 

não apresentou em cartório, a via original do título executivo, embora tenha 

sido cientificada para tal, não sendo possível aferir a liquidez, certeza e 

exigibilidade do título, OPINO por indeferir a execução, nos termos do 

artigo 924, I do CPC/15. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55 

da Lei nº 9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 

2º Juizado, para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da 

lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

Paula Pinheiro de Souza Juíza leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015884-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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LEONI SANTIAGO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1015884-08.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: STUDIO S FORMATURAS EIRELI Polo Passivo: LEONI SANTIAGO DA 

SILVA PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se a presente de Ação de 

Execução, na qual a Exequente almeja receber o valor atualizado de R$ 

850,79 (oitocentos e cinquenta reais e setenta e nove centavos) do 

Executado, que, em tese, seria relativo a uma nota promissória. A 

Exequente apresentou, à inicial, a cópia do título, à Mov. 25881782, p. 04. 

Sobre o tema, o enunciado nº 126 do FONAJE, assim estabelece: Em 

execução eletrônica de título extrajudicial, o título de crédito será 

digitalizado e o original apresentado até a sessão de conciliação ou prazo 

assinado, a fim de ser carimbado ou retido pela secretaria (XXIV Encontro 

– Florianópolis/SC). Ora, os enunciados do FONAJE possuem natureza 

jurídica de súmula, pois originam da reunião jurisprudencial das cortes 

superiores, e determinam uma orientação acerca de um tema específico, 

justamente para propagar um entendimento uníssono. No caso, o 

enunciado prima pela conferência quanto à liquidez, certeza e exigibilidade 

do título. Por essa razão, no despacho exarado à Mov. 27460265, a Douta 

Magistrada determinou que, antes mesmo do Executado ser citado nos 

autos, a Exequente deveria ser intimada, justamente para apresentar o 

original do título executivo, na Secretaria da Vara, para que fosse 

carimbado, conforme se exige o enunciado nº 126 do FONAJE. No 

entanto, mesmo com a publicação do aludido despacho, a Exequente 

quedou-se inerte. Ora, como asseverado, para que a execução possa 

proceder, é imprescindível que o título que a fundamenta seja líquido, certo 

e exigível. E, em processos digitais, isso somente pode ser averiguado 

com a apresentação do original do título, em secretaria, para que o r. 

gestor possa carimbá-lo e atestar a sua autenticidade nos autos. Caso 

contrário, não se pode dizer que o título seja certo, e passível de ser 

executado. E isso até mesmo como medida de segurança jurídica que 

decorre do próprio princípio da cartularidade, inerente aos títulos de 

crédito. Em casos semelhantes, já decidiu a jurisprudência pátria: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICAÇÃO. EMBARGOS 

À EXECUÇÃO. NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. 

INOCORRENTE. INTIMAÇÃO PARA EMENDAR A INICIAL. POSSIBILIDADE. 

AFRONTA AO ART. 801, DO CPC. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. - 

Sentença que apresenta fundamentação suficiente, tendo o juiz indicado 

as razões de seu convencimento pela parcial procedência dos embargos. 

Não há falar em nulidade por ausência de fundamentação. - Tratando-se 

de título de natureza cambial, imprescindível que a execução seja instruída 

com o documento original, tendo em vista o princípio da cartularidade, ante 

a possibilidade de serem colocados em circulação. - No caso dos autos, a 

parte exequente visa a cobrança de duplicatas, tendo sido acostadas 

apenas as cópias reprográficas dos pretensos títulos, e não a via original. 

- Todavia, a extinção da ação de execução deve ocorrer somente após o 

descumprimento da determinação do julgador no tocante à correção da 

irregularidade constatada, ou seja, depois da parte exequente ter tido 

oportunidade de emendar a exordial. Desconstituição da sentença, fins de 

oportunizar a emenda da petição inicial, em razão do princípio da 

instrumentalidade do processo. PRELIMINAR REJEITADA. APELO 

PROVIDO. UNÂNIME. (STOCKER, Gelson Rolim. Apelação cível n. 

70081887598. J. em 24 Out. 2019. Disp. em www.tjrs.jus.br. Acesso em 

16 Abr. 2020.) CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. TÍTULO DE CRÉDITO. 

APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CAMBIAIS. NECESSIDADE DE 

APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AOS TÍTULOS 

DE CRÉDITO RURAL APLICAM-SE TODAS AS NORMAS DE DIREITO 

CAMBIAL. ART. 60 DO DL 167/67. ENTRE ESTES AVULTA O DA 

INCORPORAÇÃO DO DIREITO AO DOCUMENTO - PRINCÍPIO DA 

CARTULARIDADE - QUE EXIGE DO CREDOR A ANEXAÇÃO DO ORIGINAL, 

POIS NO DOCUMENTO ESTÁ O DIREITO PRETENDIDO EXIGIR. A LEI 

PROCESSUAL, REPETINDO A NORMA DE DIREITO MATERIAL, DIZ QUE SÓ 

É EXECUTÁVEL O TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (ART. 585, VII DO 

CPC), O QUE POR ÓBVIO EXCLUI A APRESENTAÇÃO POR FOTOCÓPIA. 

TRATA-SE DE MATÉRIA RECONHECÍVEL DE OFÍCIO, MESMO QUE NÃO 

ALEGADA PELA PARTE. NO CASO, O EMBARGANTE SUSCITARA A 

QUESTÃO NOS EMBARGOS EMBORA NÃO A REPRODUZISSE NO 

RECURSO. AO TRIBUNAL, ANTE O EFEITO DEVOLUTIVO, E DADO 

EXAMINAR A QUESTÃO, PORQUE NÃO PRECLUI, JA QUE DIZ RESPEITO A 

CARÊNCIA DE AÇÃO. NÃO TENDO O CREDOR JUNTADO COM A INICIAL E 

SEQUER EM MOMENTO POSTERIOR OS ORIGINAIS DOS TÍTULOS, É ELE 

CARECEDOR DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. CARÊNCIA DECRETADA DE 

OFÍCIO. EXECUÇÃO EXTINTA. (OLIVEIRA, Jorge Alcibíades Perrone de. J. 

em 06 Out. 1994. Disp. em www.tjrs.jus.br Acesso em 16 Abr. 2020.) Por 

essa razão, considerando que a Exequente não apresentou em cartório, a 

via original do título executivo, embora tenha sido cientificada para tal, não 

sendo possível aferir a liquidez, certeza e exigibilidade do título, OPINO por 

indeferir a execução, nos termos do artigo 924, I do CPC/15. Sem custas e 

honorários, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado, para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro de Souza 

Juíza leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo 

único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria 

Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005374-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA OAB - MT24755/O 

(ADVOGADO(A))

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COSME BERNARDO BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1005374-96.2020.8.11.0001 Polo 

Ativo: STUDIO S FORMATURAS EIRELI Polo Passivo: COSME BERNARDO 

BARBOSA PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se a presente de Ação de 

Execução, na qual a Exequente almeja receber o valor atualizado de R$ 

1.513,38 (um mil e quinhentos e treze reais e trinta e oito centavos) do 

Executado, que, em tese, seria relativo a uma nota promissória. A 

Exequente apresentou, à inicial, a cópia do título, à Mov. 28967252, p. 05. 

Sobre o tema, o enunciado nº 126 do FONAJE, assim estabelece: Em 

execução eletrônica de título extrajudicial, o título de crédito será 

digitalizado e o original apresentado até a sessão de conciliação ou prazo 

assinado, a fim de ser carimbado ou retido pela secretaria (XXIV Encontro 

– Florianópolis/SC). Ora, os enunciados do FONAJE possuem natureza 

jurídica de súmula, pois originam da reunião jurisprudencial das cortes 

superiores, e determinam uma orientação acerca de um tema específico, 

justamente para propagar um entendimento uníssono. No caso, o 

enunciado prima pela conferência quanto à liquidez, certeza e exigibilidade 

do título. Por essa razão, no despacho exarado à Mov. 29136882, a Douta 

Magistrada determinou que, antes mesmo do Executado ser citado nos 

autos, a Exequente deveria ser intimada, justamente para apresentar o 

original do título executivo, na Secretaria da Vara, para que fosse 

carimbado, conforme se exige o enunciado nº 126 do FONAJE. No 

entanto, mesmo com a publicação do aludido despacho, a Exequente 

quedou-se inerte. Ora, como asseverado, para que a execução possa 

proceder, é imprescindível que o título que a fundamenta seja líquido, certo 

e exigível. E, em processos digitais, isso somente pode ser averiguado 

com a apresentação do original do título, em secretaria, para que o r. 

gestor possa carimbá-lo e atestar a sua autenticidade nos autos. Caso 

contrário, não se pode dizer que o título seja certo, e passível de ser 

executado. E isso até mesmo como medida de segurança jurídica que 

decorre do próprio princípio da cartularidade, inerente aos títulos de 

crédito. Em casos semelhantes, já decidiu a jurisprudência pátria: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICAÇÃO. EMBARGOS 

À EXECUÇÃO. NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. 

INOCORRENTE. INTIMAÇÃO PARA EMENDAR A INICIAL. POSSIBILIDADE. 

AFRONTA AO ART. 801, DO CPC. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. - 

Sentença que apresenta fundamentação suficiente, tendo o juiz indicado 
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as razões de seu convencimento pela parcial procedência dos embargos. 

Não há falar em nulidade por ausência de fundamentação. - Tratando-se 

de título de natureza cambial, imprescindível que a execução seja instruída 

com o documento original, tendo em vista o princípio da cartularidade, ante 

a possibilidade de serem colocados em circulação. - No caso dos autos, a 

parte exequente visa a cobrança de duplicatas, tendo sido acostadas 

apenas as cópias reprográficas dos pretensos títulos, e não a via original. 

- Todavia, a extinção da ação de execução deve ocorrer somente após o 

descumprimento da determinação do julgador no tocante à correção da 

irregularidade constatada, ou seja, depois da parte exequente ter tido 

oportunidade de emendar a exordial. Desconstituição da sentença, fins de 

oportunizar a emenda da petição inicial, em razão do princípio da 

instrumentalidade do processo. PRELIMINAR REJEITADA. APELO 

PROVIDO. UNÂNIME. (STOCKER, Gelson Rolim. Apelação cível n. 

70081887598. J. em 24 Out. 2019. Disp. em www.tjrs.jus.br. Acesso em 

16 Abr. 2020.) CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. TÍTULO DE CREDITO. 

APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CAMBIAIS. NECESSIDADE DE 

APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AOS TÍTULOS 

DE CREDITO RURAL APLICAM-SE TODAS AS NORMAS DE DIREITO 

CAMBIAL. ART. 60 DO DL 167/67. ENTRE ESTES AVULTA O DA 

INCORPORAÇÃO DO DIREITO AO DOCUMENTO - PRINCIPIO DA 

CARTULARIDADE - QUE EXIGE DO CREDOR A ANEXAÇÃO DO ORIGINAL, 

POIS NO DOCUMENTO ESTA O DIREITO PRETENDIDO EXIGIR. A LEI 

PROCESSUAL, REPETINDO A NORMA DE DIREITO MATERIAL, DIZ QUE SÓ 

É EXECUTÁVEL O TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (ART. 585, VII DO 

CPC), O QUE POR OBVIO EXCLUI A APRESENTAÇÃO POR FOTOCOPIA. 

TRATA-SE DE MATÉRIA RECONHECÍVEL DE OFICIO, MESMO QUE NÃO 

ALEGADA PELA PARTE. NO CASO, O EMBARGANTE SUSCITARA A 

QUESTÃO NOS EMBARGOS EMBORA NÃO A REPRODUZISSE NO 

RECURSO. AO TRIBUNAL, ANTE O EFEITO DEVOLUTIVO, E DADO 

EXAMINAR A QUESTÃO, PORQUE NÃO PRECLUI, JÁ QUE DIZ RESPEITO A 

CARÊNCIA DE AÇÃO. NÃO TENDO O CREDOR JUNTADO COM A INICIAL E 

SEQUER EM MOMENTO POSTERIOR OS ORIGINAIS DOS TÍTULOS, É ELE 

CARECEDOR DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. CARÊNCIA DECRETADA DE 

OFICIO. EXECUÇÃO EXTINTA. (OLIVEIRA, Jorge Alcibíades Perrone de. J. 

em 06 Out. 1994. Disp. em www.tjrs.jus.br Acesso em 16 Abr. 2020.) Por 

essa razão, considerando que a Exequente não apresentou em cartório, a 

via original do título executivo, embora tenha sido cientificada para tal, não 

sendo possível aferir a liquidez, certeza e exigibilidade do título, OPINO por 

indeferir a execução, nos termos do artigo 924, I do CPC/15. Sem custas e 

honorários, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado, para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro de Souza 

Juíza leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo 

único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria 

Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004422-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANDIRA LOPES TESOURA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1004422-20.2020.8.11.0001 Polo 

Ativo: STUDIO S FORMATURAS EIRELI Polo Passivo: JANDIRA LOPES 

TESOURA PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se a presente de Ação de 

Execução, na qual a Exequente almeja receber o valor atualizado de R$ 

1.940,65 (um mil e novecentos e quarenta reais e sessenta e cinco 

centavos) da Executada, que, em tese, seria relativo a uma nota 

promissória. A Exequente apresentou, à inicial, a cópia do título, à Mov. 

28778762, p. 04. Sobre o tema, o enunciado nº 126 do FONAJE, assim 

estabelece: Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de 

crédito será digitalizado e o original apresentado até a sessão de 

conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbado ou retido pela 

secretaria (XXIV Encontro – Florianópolis/SC). Ora, os enunciados do 

FONAJE possuem natureza jurídica de súmula, pois originam da reunião 

jurisprudencial das cortes superiores, e determinam uma orientação 

acerca de um tema específico, justamente para propagar um entendimento 

uníssono. No caso, o enunciado prima pela conferência quanto à liquidez, 

certeza e exigibilidade do título. Por essa razão, no despacho exarado à 

Mov. 28904265, o Douto Magistrado determinou que, antes mesmo da 

Executada ser citada nos autos, a Exequente deveria ser intimada, 

justamente para apresentar o original do título executivo, na Secretaria da 

Vara, para que fosse carimbado, conforme se exige o enunciado nº 126 

do FONAJE. No entanto, mesmo com a publicação do aludido despacho, 

em 10/02/2020, a Exequente quedou-se inerte. Ora, como asseverado, 

para que a execução possa proceder, é imprescindível que o título que a 

fundamenta seja líquido, certo e exigível. E, em processos digitais, isso 

somente pode ser averiguado com a apresentação do original do título, em 

secretaria, para que o r. gestor possa carimbá-lo e atestar a sua 

autenticidade nos autos. Caso contrário, não se pode dizer que o título 

seja certo, e passível de ser executado. E isso até mesmo como medida 

de segurança jurídica que decorre do próprio princípio da cartularidade, 

inerente aos títulos de crédito. Em casos semelhantes, já decidiu a 

jurisprudência pátria: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE POR FALTA DE 

FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRENTE. INTIMAÇÃO PARA EMENDAR A 

INICIAL. POSSIBILIDADE. AFRONTA AO ART. 801, DO CPC. SENTENÇA 

DESCONSTITUÍDA. - Sentença que apresenta fundamentação suficiente, 

tendo o juiz indicado as razões de seu convencimento pela parcial 

procedência dos embargos. Não há falar em nulidade por ausência de 

fundamentação. - Tratando-se de título de natureza cambial, imprescindível 

que a execução seja instruída com o documento original, tendo em vista o 

princípio da cartularidade, ante a possibilidade de serem colocados em 

circulação. - No caso dos autos, a parte exequente visa a cobrança de 

duplicatas, tendo sido acostadas apenas as cópias reprográficas dos 

pretensos títulos, e não a via original. - Todavia, a extinção da ação de 

execução deve ocorrer somente após o descumprimento da determinação 

do julgador no tocante à correção da irregularidade constatada, ou seja, 

depois da parte exequente ter tido oportunidade de emendar a exordial. 

Desconstituição da sentença, fins de oportunizar a emenda da petição 

inicial, em razão do princípio da instrumentalidade do processo. 

PRELIMINAR REJEITADA. APELO PROVIDO. UNÂNIME. (STOCKER, Gelson 

Rolim. Apelação cível n. 70081887598. J. em 24 Out. 2019. Disp. em 

www.tjrs.jus.br. Acesso em 16 Abr. 2020.) CÉDULA RURAL 

PIGNORATÍCIA. TÍTULO DE CREDITO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS 

CAMBIAIS. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL. EXTINÇÃO 

DA EXECUÇÃO. AOS TÍTULOS DE CREDITO RURAL APLICAM-SE TODAS 

AS NORMAS DE DIREITO CAMBIAL. ART. 60 DO DL 167/67. ENTRE ESTES 

AVULTA O DA INCORPORAÇÃO DO DIREITO AO DOCUMENTO - PRINCIPIO 

DA CARTULARIDADE - QUE EXIGE DO CREDOR A ANEXAÇÃO DO 

ORIGINAL, POIS NO DOCUMENTO ESTA O DIREITO PRETENDIDO EXIGIR. A 

LEI PROCESSUAL, REPETINDO A NORMA DE DIREITO MATERIAL, DIZ QUE 

SÓ E EXECUTÁVEL O TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (ART. 585, VII 

DO CPC), O QUE POR OBVIO EXCLUI A APRESENTAÇÃO POR 

FOTOCOPIA. TRATA-SE DE MATÉRIA RECONHECÍVEL DE OFICIO, MESMO 

QUE NÃO ALEGADA PELA PARTE. NO CASO, O EMBARGANTE 

SUSCITARA A QUESTÃO NOS EMBARGOS EMBORA NÃO A 

REPRODUZISSE NO RECURSO. AO TRIBUNAL, ANTE O EFEITO 

DEVOLUTIVO, E DADO EXAMINAR A QUESTÃO, PORQUE NÃO PRECLUI, 

JÁ QUE DIZ RESPEITO A CARÊNCIA DE AÇÃO. NÃO TENDO O CREDOR 

JUNTADO COM A INICIAL E SEQUER EM MOMENTO POSTERIOR OS 

ORIGINAIS DOS TÍTULOS, É ELE CARECEDOR DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. 

CARÊNCIA DECRETADA DE OFICIO. EXECUÇÃO EXTINTA. (OLIVEIRA, 

Jorge Alcibíades Perrone de. J. em 06 Out. 1994. Disp. em www.tjrs.jus.br 

Acesso em 16 Abr. 2020.) Por essa razão, considerando que a Exequente 

não apresentou em cartório, a via original do título executivo, embora tenha 

sido cientificada para tal, não sendo possível aferir a liquidez, certeza e 

exigibilidade do título, OPINO por indeferir a execução, nos termos do 

artigo 924, I do CPC/15. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55 

da Lei nº 9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 

2º Juizado, para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da 

lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 
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Paula Pinheiro de Souza Juíza leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019937-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO GARDEN GOIABEIRAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANELISE BATISTA FELIPPO ALVES (EXECUTADO)

HERBERT ESDRAS ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1019937-32.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: CONDOMÍNIO GARDEN GOIABEIRAS Polo Passivo: ANELISE 

BATISTA FELIPPO ALVES Polo Passivo: HERBERT ESDRAS ALVES 

PROJETO DE SENTENÇA Visto etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de Execução de Título Extrajudicial, 

proposta pelo Exequente em desfavor das Executadas. Antes sequer de 

determinar a citação dos Executados, à Mov. 27516855, a Douta 

Magistrada determinou que o Exequente apresentasse uma série de 

documentações, sob pena de indeferimento da inicial. O r. despacho foi 

disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 21/01/2020, mas a 

Exequente quedou-se inerte quanto ao determinado. Em casos 

semelhantes, tem decidido a jurisprudência pátria: Pleito para concessão 

de medicamentos. SENTENÇA DE EXTINÇÃO por indeferimento da inicial, 

nos termos dos artigos 320 e 485, I, do CPC de 2015. Determinação de 

emenda, de forma fundamentada e reiterada, que não foi efetivamente 

cumprida para apresentação de documentos atualizados essenciais a 

propositura da ação. Indeferimento da inicial que era de Rigor. Manutenção 

pelos próprios fundamentos. Recurso não provido. (FIGUEIREDO, Érica 

Regina. Recurso inominado n. 1001274-46.2017.8.26.0079. J. em 05 Dez. 

2017. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 29 Maio 2018.) Indeferimento 

da inicial. Não atendimento, injustificado, da decisão que determinou a 

emenda. Decisão mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos. 

(PEREIRA,  Adr iane  Bande i ra .  Recurso  inominado  n . 

1001374-37.2016.8.26.0531. J. em 06 Nov. 2017. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 29 Maio 2018) Assim, considerando que 

foram cumpridas as exigências do artigo 317 do CPC/15, e que o 

Exequente, devidamente intimado para apresentar documentações, não o 

fez, sequer justificou a inércia, OPINO por indeferir a petição inicial, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485, I do CPC/15. 

Transitada em julgado a presente, OPINO pelo respectivo arquivamento 

processual. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado, para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro de Souza 

Juíza leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo 

único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria 

Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016816-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666-O 

(ADVOGADO(A))

MARIO GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA OAB - MT24755/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENNY CLEIA DE ASSIS RAMOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1016816-93.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: STUDIO S FORMATURAS EIRELI Polo Passivo: ENNY CLEIA DE 

ASSIS RAMOS PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se a presente de 

Ação de Execução, na qual a Exequente almeja receber o valor atualizado 

de R$ 1.174,56 (um mil e cento e setenta e quatro reais e cinquenta e seis 

centavos), da Executada, que, em tese, seria relativo a uma nota 

promissória não adimplida. A Exequente apresentou, à inicial, o título 

digitalizado, à Mov. 26141083, p. 04. Sobre o tema, o enunciado nº 126 do 

FONAJE, assim estabelece: Em execução eletrônica de título extrajudicial, 

o título de crédito será digitalizado e o original apresentado até a sessão 

de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbado ou retido pela 

secretaria (XXIV Encontro – Florianópolis/SC). Ora, os enunciados do 

FONAJE possuem natureza jurídica de súmula, pois originam da reunião 

jurisprudencial das cortes superiores, e determinam uma orientação 

acerca de um tema específico, justamente para propagar um entendimento 

uníssono. No caso, o enunciado prima pela conferência quanto à liquidez, 

certeza e exigibilidade do título. Por essa razão, no despacho exarado à 

Mov. 27486171, a Douta Magistrada determinou que, antes mesmo da 

Executada ser citada nos autos, a Exequente deveria ser intimada, 

justamente para apresentar o original do título executivo, na Secretaria da 

Vara, para que fosse carimbado, conforme se exige o enunciado nº 126 

do FONAJE. No entanto, mesmo com a publicação do aludido despacho, 

em 21/01/2020, a Exequente quedou-se inerte quanto ao determinado. 

Observo, inclusive, que a Exequente manifestou-se, posteriormente, à 

Mov. 3175729, em 13/04/2020, mas bastou-se em juntar 

substabelecimento sem reserva de poderes. Nada mencionou sobre a 

necessidade da apresentação do original do título, na Secretaria do 

juizado. Ora, como asseverado, para que a execução possa proceder, é 

imprescindível que o título que a fundamenta seja líquido, certo e exigível. 

E, em processos digitais, isso somente pode ser averiguado com a 

apresentação do original do título, em secretaria, para que o r. gestor 

possa carimba-lo e atestar a sua autenticidade nos autos. Caso contrário, 

não se pode dizer que o título seja certo, e passível de ser executado. E 

isso até mesmo como medida de segurança jurídica que decorre do 

próprio princípio da cartularidade, inerente aos títulos de crédito. Em casos 

semelhantes, já decidiu a jurisprudência pátria: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE 

POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRENTE. INTIMAÇÃO PARA 

EMENDAR A INICIAL. POSSIBILIDADE. AFRONTA AO ART. 801, DO CPC. 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. - Sentença que apresenta fundamentação 

suficiente, tendo o juiz indicado as razões de seu convencimento pela 

parcial procedência dos embargos. Não há falar em nulidade por ausência 

de fundamentação. - Tratando-se de título de natureza cambial, 

imprescindível que a execução seja instruída com o documento original, 

tendo em vista o princípio da cartularidade, ante a possibilidade de serem 

colocados em circulação. - No caso dos autos, a parte exequente visa a 

cobrança de duplicatas, tendo sido acostadas apenas as cópias 

reprográficas dos pretensos títulos, e não a via original. - Todavia, a 

extinção da ação de execução deve ocorrer somente após o 

descumprimento da determinação do julgador no tocante à correção da 

irregularidade constatada, ou seja, depois da parte exequente ter tido 

oportunidade de emendar a exordial. Desconstituição da sentença, fins de 

oportunizar a emenda da petição inicial, em razão do princípio da 

instrumentalidade do processo. PRELIMINAR REJEITADA. APELO 

PROVIDO. UNÂNIME. (STOCKER, Gelson Rolim. Apelação cível n. 

70081887598. J. em 24 Out. 2019. Disp. em www.tjrs.jus.br. Acesso em 

16 Abr. 2020.) CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. TÍTULO DE CREDITO. 

APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CAMBIAIS. NECESSIDADE DE 

APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AOS TÍTULOS 

DE CREDITO RURAL APLICAM-SE TODAS AS NORMAS DE DIREITO 

CAMBIAL. ART. 60 DO DL 167/67. ENTRE ESTES AVULTA O DA 

INCORPORAÇÃO DO DIREITO AO DOCUMENTO - PRINCIPIO DA 

CARTULARIDADE - QUE EXIGE DO CREDOR A ANEXAÇÃO DO ORIGINAL, 

POIS NO DOCUMENTO ESTA O DIREITO PRETENDIDO EXIGIR. A LEI 

PROCESSUAL, REPETINDO A NORMA DE DIREITO MATERIAL, DIZ QUE SÓ 

E EXECUTÁVEL O TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (ART. 585, VII DO 

CPC), O QUE POR OBVIO EXCLUI A APRESENTAÇÃO POR FOTOCOPIA. 

TRATA-SE DE MATÉRIA RECONHECÍVEL DE OFICIO, MESMO QUE NÃO 
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ALEGADA PELA PARTE. NO CASO, O EMBARGANTE SUSCITARA A 

QUESTÃO NOS EMBARGOS EMBORA NÃO A REPRODUZISSE NO 

RECURSO. AO TRIBUNAL, ANTE O EFEITO DEVOLUTIVO, E DADO 

EXAMINAR A QUESTÃO, PORQUE NÃO PRECLUI, JÁ QUE DIZ RESPEITO A 

CARÊNCIA DE AÇÃO. NÃO TENDO O CREDOR JUNTADO COM A INICIAL E 

SEQUER EM MOMENTO POSTERIOR OS ORIGINAIS DOS TÍTULOS, É ELE 

CARECEDOR DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. CARÊNCIA DECRETADA DE 

OFICIO. EXECUÇÃO EXTINTA. (OLIVEIRA, Jorge Alcibíades Perrone de. J. 

em 06 Out. 1994. Disp. em www.tjrs.jus.br Acesso em 16 Abr. 2020.) Por 

essa razão, considerando que a Exequente não apresentou em cartório, a 

via original do título executivo, embora tenha sido cientificada para tal, não 

sendo possível auferir a liquidez, certeza e exigibilidade do título, OPINO 

por indeferir a execução, nos termos do artigo 924, I do CPC/15. Sem 

custas e honorários, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado, para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro 

de Souza Juíza leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, 

parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016048-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO FERREIRA DA ROSA (REQUERENTE)

ROSEVALDO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVA RIVAL DAMACENA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1016048-36.2020.8.11.0001 Polo 

Ativo: ENIO FERREIRA DA ROSA Polo Ativo: ROSEVALDO ALVES DOS 

SANTOS Polo Ativo: EVA RIVAL DAMACENA PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. A presente demanda teve origem do Termo de Ocorrência 

lavrado no Processo nº 57/2020 JV 02, elaborado pelo Serviço de 

Atendimento Imediato do Poder Judiciário (SAI), na data de 16/03/2020. 

Como se sabe, o SAI é um serviço do poder judiciário, vinculado aos 

juizados especiais, cuja finalidade é atender, in locu, os acidentes de 

trânsito sem vítimas, proporcionando rapidez na solução dos conflitos. Ao 

compulsar os autos, vislumbro que, no aludido termo, lavrado pelo r. 

conciliador, constou a dinâmica do sinistro envolvendo as partes acima 

descritas, e a manifestação expressa de ambas, pela solução amigável do 

litígio. Pois bem. Certo é que se mostra lícito e louvável às partes buscarem 

a finalização de demandas mediante concessões mútuas, adequando-se 

ao espírito da nova sistemática do processo civil, o que, inclusive, 

dispensa o magistrado de julgar as diversas questões postas nos autos, 

cabendo verificar, apenas e tão-somente, a satisfação dos requisitos 

formais do negócio jurídico, com a homologação a manifestação da 

vontade apresentada pelas partes. No caso, vislumbro que as partes são 

capazes, e que ambas assinaram o termo de acordo, na presença do r. 

conciliador. Portanto, nada obsta a homologação da transação celebrada, 

voluntariamente, nos autos. Nesse sentido, o artigo 487, III, B do Código de 

Processo Civil estabelece que: Art. 487. Haverá resolução de mérito 

quando o juiz: (...) III - homologar: b) a transação; Com efeito, a sentença 

homologatória de conciliação ou de transação é título executivo judicial, e 

possui a eficácia da sentença condenatória, segundo estabelece o art. 

515, do Novo Código de Processo Civil. Isso posto, OPINO PELA 

HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA da composição amigável firmada entre 

as partes no Termo de Conciliação atrelado ao Processo n. 57/2020 

JV-02, para que produzam os seus efeitos jurídicos e legais. OPINO PELA 

EXTINÇÃO do presente feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, III, B do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º 

Juizado, para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

Paula Pinheiro de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, 

parágrafo único, da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003636-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEN ESQUER RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SOUZA BORGES OAB - MT9035/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003636-73.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: WESLEN ESQUER RIBEIRO REQUERIDO: GOL LINHAS 

AEREAS S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, observa-se que as 

partes transigiram (ID nº 29881889) e a quitação já foi realizada, 

consoante se verifica à petição de ID nº 30663997. Portanto, para que 

produza seus legais e jurídicos efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO, por 

sentença, do acordo supra e, consequentemente, pela EXTINÇÃO do 

processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, “b” do CPC. 

Arquive-se. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, através de seus patronos. João Manoel Pasqual 

Ferrari Juiz Leigo SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, 

parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013387-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARAYNE KATERENE GONCALVES MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM OAB - MT21538/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013387-21.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARAYNE KATERENE GONCALVES MACIEL REQUERIDO: 

TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38 da lei nº 9.099/95. Transitada em julgado a Sentença, a parte 

devedora efetuou o depósito do valor devido (ID nº 27986807), com o qual 

concordou a parte credora (ID nº 29223869). Assim, tendo em vista a 

satisfação da obrigação, OPINO por JULGAR EXTINTO o processo, nos 

termos do artigo 924, II do CPC. Expeça-se alvará do valor depositado nos 

autos em favor da parte credora, de acordo com os dados informados à 

Petição de ID nº 29223869. Após, arquive-se. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º 

Juizado para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. 

João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, 

parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071822/4/2020 Página 589 de 758



Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006537-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1006537-48.2019.8.11.0001 

Autora: SANDRA SANTOS SILVA Réu: BANCO BRADESCO S.A. PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. Em breve síntese, o presente feito versou acerca de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, 

proposta pela Autora, em desfavor do Réu. Após o trâmite processual, e 

preservação do contraditório e da ampla defesa, houve a prolação do 

projeto de sentença, pela r. juíza leiga (Mov. 26907273), no qual 

OPINOU-SE pela declaração de inexistência do débito, e pelo 

reconhecimento dos danos morais sofridos, com fixação de indenização à 

Autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O aludido projeto foi 

homologado pela Douta Magistrada. A Autora pleiteou pelo cumprimento de 

sentença, à Mov. 28927061. O Réu, por sua vez, à Mov. 29656103, 

efetuou o pagamento voluntário da condenação, no valor de R$ 5.441,39 

(cinco mil e quatrocentos e quarenta e um reais e trinta e nove centavos), 

em 21/02/2020. A Autora, à Mov. 30645866, já indicou os dados bancários 

para liberação do valor, o que indica concordância. Saliento que o 

advogado da Autora, cuja conta profissional foi indicada para o 

recebimento do valor, detém plenos poderes para receber e dar quitação, 

consoante procuração juntada à Mov. 23515553. Dessa feita, OPINO pela 

expedição de alvará, em observância aos dados fornecidos à Mov. 

30645866. Considerando que o feito já estava na fase de execução, 

OPINO por reconhecer que a obrigação foi devidamente satisfeita, para 

extinguir o processo, nos termos do artigo 924, II do CPC/15. Com a 

expedição do documento acima discriminado, nada sendo requerido, 

OPINO pelo arquivamento do presente feito. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado, para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro de Souza 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo 

único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria 

Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014004-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NYLTER APARECIDA FERREIRA FABRIS OAB - MT10645-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1014004-78.2019.8.11.0001 

Autora: CLEUSA MARIA DOS SANTOS Ré: GOL LINHAS AÉREAS S/A 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Em breve síntese, o presente feito versou 

acerca de Ação Indenizatória por Danos Morais, proposta pela Autora, em 

desfavor da Ré. Após o trâmite processual, houve a prolação do projeto 

de sentença, por esta juíza leiga (Mov. 27566218), no qual OPINOU-SE 

pelo reconhecimento dos danos morais, com a condenação da Ré ao 

pagamento de indenização na proporção de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

O aludido projeto foi homologado pela Douta Magistrada. A Autora pleiteou 

pelo cumprimento de sentença, e indicou, para tanto, o valor de R$ 

5.162,17 (cinco mil e cento e sessenta e dois reais e dezessete 

centavos). Intimada (Mov. 29522646), a Ré, voluntariamente, comprovou o 

pagamento do valor de R$ 5.136,34 (cinco mil e cento e trinta e seis reais 

e trinta e quatro centavos), em 06/03/2020 (Mov. 29922959). À Mov. 

29924891, a Autora pleiteou pela expedição do respectivo alvará. 

Ressalta-se que, neste feito, o juízo adotou a cautela de intimar a parte 

credora para manifestar se o valor adimplido pela Executada seria o 

suficiente para a quitação integral, sob pena de concordância tácita. A 

Autora, por sua vez, à Mov. 30903790, reiterou o pedido pela expedição 

de alvará, o que reflete, justamente, na concordância tácita com a 

quitação. Deve-se deixar bem claro que, neste processo, todos os atos e 

decisões foram devidamente publicados no Diário Eletrônico, consoante se 

extrai dos expedientes informados aos autos. No que tange à quitação 

propriamente dita, observo que a advogada, cuja conta foi indicada para o 

recebimento do valor, detém plenos poderes para receber e dar quitação, 

consoante procuração juntada à Mov. 25462506. Dessa feita, OPINO pela 

expedição de alvará, em nome da advogada da Autora, em observância 

aos dados fornecidos à Mov. 30903790. Considerando que o feito já 

estava na fase de execução, OPINO por reconhecer que a obrigação foi 

devidamente satisfeita, para extinguir o processo, nos termos do artigo 

924, II do CPC/15. Com a expedição do documento acima discriminado, 

nada sendo requerido, OPINO pelo arquivamento do presente feito. À 

consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado, para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro 

de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC 

nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018863-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDIFICIO HELBOR DUAL BUSINESS OFFICE E CORPORATE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL BEZERRA DA SILVA OLIVEIRA (EXECUTADO)

DEISE JUSSARA ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1018863-40.2019.8.11.0001 

Exequente: EDIFÍCIO HELBOR DUAL OFFICE E CORPORATE Executado: 

RAFAEL BEZERRA DA SILVA OLIVEIRA Executada: DEISE JUSSARA 

ALVES PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de Ação de Execução de 

Título Extrajudicial, visando o recebimento da quantia de R$ 5.469,28 

(cinco mil e quatrocentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos), 

proposta pelo Exequente em desfavor dos Executados. Após o despacho 

citatório (Mov. 27011011), e, antes mesmo de se lograr êxito na 

citação/intimação dos Executados, o próprio Exequente peticionou, à Mov. 

30068876, informando que o valor da execução já havia sido liquidado 

extrajudicialmente, e pleiteia, por conseguinte, pela extinção do feito. Sob 

esse aspecto, uma vez que o próprio exequente reconheceu que o crédito 

aqui discutido já foi satisfeito, OPINO por extinguir a execução nos termos 

do artigo 924, II do CPC/15, com o consequente arquivamento do feito. Por 

fim, observo que não há, nestes autos, determinações ou informações no 

sentido de negativação do nome dos Executados, nos órgãos de proteção 

ao crédito. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 
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do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC nº 

270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011134-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA APARECIDA NABARRETE LUCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT12048-O (ADVOGADO(A))

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT12004-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011134-60.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANTONIA APARECIDA NABARRETE LUCIO REQUERIDO: 

AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38 da lei nº 9.099/95. Transitada em julgado a Sentença, a parte 

devedora efetuou o depósito do valor devido (ID nº 28937308), com o qual 

concordou a parte credora (ID nº 30341937). Assim, tendo em vista a 

satisfação da obrigação, OPINO por JULGAR EXTINTO o processo, nos 

termos do artigo 924, II do CPC. Expeça-se alvará do valor depositado nos 

autos em favor da parte credora, de acordo com os dados informados à 

Petição de ID nº 30341937. Após, arquive-se. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º 

Juizado para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. 

João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020671-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE CRISTINA KUHN OAB - MT18988-O (ADVOGADO(A))

JONNY RANGEL MOSHAGE OAB - MT7694-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Marcos Vinícius Lucca Boligon OAB - MT12099-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020671-80.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GILMAR LOPES REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA A concessão dos benefícios da Justiça 

Gratuita não tem cabimento nesta fase processual, uma vez que o acesso 

ao primeiro grau em sede de Juizado Especial independe do recolhimento 

de custas, taxas ou despesas processuais, conforme dispõe o artigo 54 

da Lei nº 9.099/95. Portanto, remete-se a discussão para a fase de 

admissibilidade de eventual recurso inominado que possa futuramente ser 

interposto. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Da análise do 

processo, verifico que se encontra apto para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, como a própria audiência de 

instrução, para a formação do convencimento motivado preconizado no 

artigo 371 do CPC. Aliado a isso, verifico que as partes, ao serem 

indagadas sobre a realização de audiência de instrução e julgamento ou 

produção de novas provas (Audiência De ID nº 29078206), reportaram-se 

à contestação e impugnação. Outrossim, “(...) a produção probatória se 

destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a 

produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a 

formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 05598098420168050001, 

Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao julgamento antecipado 

do mérito, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de Ação de Obrigação 

de Fazer c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais. Alega 

a parte autora que firmou contrato de prestação de serviço com a ré, no 

mês de agosto de 2019, cujos serviços contratados foram: NET VIRTUA + 

NET FONE, no valor de R$85,80. Contudo, sustenta que, em que pese não 

ter contratado o serviço NETFLIX, este foi cobrado em suas faturas de 

setembro a dezembro de 2019, no valor de R$ 45,90. Aduz que efetuou 

diversas ligações para a ré, solicitando o cancelamento do serviço não 

contratado e a devolução do valor pago, colacionando diversos números 

de protocolo à inicial, entretanto, o problema não teria sido resolvido pela 

empresa demandada, que continua a cobrar por serviços não 

contratados. Requer, assim, que a ré se abstenha de incluir o serviço não 

contratado nas suas faturas, bem como a devolução em dobro do valor 

cobrado indevidamente e indenização por danos morais. Liminar deferida à 

Decisão de ID nº 25875942. Oportunizada a conciliação, as partes 

compareceram, porém, optaram por prosseguir com a demanda. A ré 

apresentou defesa tempestiva, alegando que o serviço NETFLIX foi 

contratado pelo autor, pelo que as cobranças são legítimas, pugnando 

pela improcedência da ação. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA 

INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO No caso, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO 

por DEFERIR nesta oportunidade, em favor da parte autora. DA ANÁLISE 

DA RESPONSABILIDADE CIVIL Pela logística da responsabilidade civil, para 

que haja a condenação, faz-se necessário a presença de três requisitos 

basilares: Ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre eles. A parte 

autora demonstrou, pelos fatos relatados e pelos inúmeros protocolos de 

ligações realizadas para tentar solucionar a pendenga, que não efetuou a 

contratação do serviço NETFLIX. Em que pese a ré afirmar que o serviço 

foi contratado pelo autor, não apresentou qualquer comprovação neste 

sentido, juntando apenas telas sistêmicas, sobre as quais a jurisprudência 

já reconheceu que “são documentos produzidos unilateralmente e, 

portanto, inservíveis para prova da existência de relação jurídica entre as 

partes.” ((N.U 1001836-06.2018.8.11.0025, TURMA RECURSAL, VALDECI 

MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/07/2019, 

Publicado no DJE 15/07/2019). Consequentemente, entendo que a Ré não 

observou o ônus que lhe é atribuído pelo artigo 373, II do CDC, pois deveria 

ter colacionado aos autos qualquer subsídio que demonstrasse a 

legalidade de suas condutas, ainda mais quando a parte autora detalhou 

os contatos estabelecidos entre as partes, em torno da alegada não 

contratação e informou os números de protocolos originados pelos 

atendimentos. Assim, a Ré não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou 

modificativo ao direito pleiteado pela parte Autora, ou qualquer argumento 

forte o suficiente para subsidiar a existência da cobrança, razão pela qual 

presume-se verdadeira a versão posta na inicial. Logo, na esfera da 

responsabilidade civil, restou configurada a falha na prestação de serviço 

e o ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do C.C., sendo o nexo causal 

a própria cobrança indevida, razão pela qual OPINO por JULGAR 

PROCEDENTE o pedido de OBRIGAÇÂO DE FAZER, determinando que a ré 

se abstenha de efetuar a cobrança do serviço NETFLIX nas faturas do 

autor, sob pena de multa fixa que OPINO arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais). DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO Resta claro que o autor pagou por um 

serviço que não contratou, pelo que a cobrança indevida, no presente 

caso, ficou demonstrada. Em que pese o autor alegar e demonstrar que 

efetuou referido pagamento indevido nos meses de setembro a dezembro 

de 2019, o pedido é de devolução do valor de R$ 91,80. Assim, atendo-se 

aos pedidos iniciais, OPINO por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido de restituição, de forma dobrada, consoante autorizado pelo artigo 

42, parágrafo único do CDC, para condenar a Ré a ressarcir ao Autor o 

montante de R$ 91,80. Sob o aludido valor deverão incidir juros de 1% (um 

por cento) ao mês a partir da citação (21/01/2020) e correção monetária 

(INPC) a partir do efetivo pagamento (10/09/2019). DOS DANOS MORAIS 

No que tange aos danos morais, OPINO por reconhecê-los na modalidade 

in re ipsa, pois a exposição da parte Autora a situações em demasia 

desgastantes, conforme já fartamente demonstrado em linhas anteriores, 

tendo, inclusive, buscado a resolução do litígio inúmeras vezes através 

dos canais de atendimento da ré, caracteriza má prestação de serviço, 

que gera um dano que extrapola a esfera do mero dissabor. Ressalto que 
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a Ré não prestou à Autora a assistência devida, sequer as informações 

claras e transparentes, que são exigidas pelo artigo 6º, I, III e VI CDC, 

restando plenamente presente o nexo causal. E assim tem decidido a 

jurisprudência pátria: Responsabilidade civil. Contrato de telefonia. 

Cobrança indevida. Serviços não contratados. Dano moral. Quantum. Não 

demonstrada a justa causa para a exigência de débito, além do contratado 

pelo consumidor, fica caracterizada a ilicitude, decorrente de cobrança 

indevida e o consequente dever reparatório. O quantum indenizatório deve 

ser fixado segundo critérios de razoabilidade entre o fato e o dano, 

observando o caráter pedagógico da condenação a fim de evitar a 

reincidência da conduta lesiva do ofensor, proporcionando ao ofendido os 

meios de compensar os transtornos experimentados, sem que implique 

fonte de enriquecimento. (TJ-RO - AC: 70008522120168220012 RO 

7000852-21.2016.822.0012, Data de Julgamento: 03/06/2019) No que 

tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral 

à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

na causadora do mal a fim de dissuadi-la de novo atentado. Valor esse 

que entendo pertinente na proporção de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos 

termos do artigo 944 do C.C. DISPOSITIVO Isso posto, após analisar as 

versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes, OPINO 

por 1. 1- RECONHECER a relação de consumo entre as partes e DEFERIR a 

inversão do ônus da prova em favor da parte Autora. 2. 2- JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 

487, I do CPC/15, reconhecendo a falha na prestação do serviço da Ré, 

bem como por JULGAR PROCEDENTE o pedido de OBRIGAÇÂO DE 

FAZER, determinando que a ré se abstenha de efetuar a cobrança do 

serviço NETFLIX nas faturas do autor, sob pena de multa fixa que OPINO 

arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 3. 3- JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido de restituição, de forma dobrada, consoante 

autorizado pelo artigo 42, parágrafo único do CDC, para condenar a Ré a 

ressarcir ao Autor montante de R$ 91,80. Sob o aludido valor deverão 

incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (21/01/2020) 

e correção monetária (INPC) a partir do efetivo pagamento (10/09/2019). 4. 

4- No que concerne aos danos morais, OPINO por reconhecê-lo na 

modalidade in re ipsa, e por condenar a Ré à ressarci-lo no valor justo e 

razoável que OPINO por arbitrar na proporção de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente 

(INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora 

incidem desde o evento danoso (10/09/2019) e a correção monetária, a 

partir desta data. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. João 

Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009109-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE RODRIGUES DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009109-40.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: CAROLINE RODRIGUES DE QUEIROZ REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

Dispenso relatório nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95. A parte 

reclamante pugnou pela desistência da ação, conforme petição constante 

do id.: 29655927. Assim, entendo que deve ser aplicado o Enunciado nº 

90 do FONAJE: “A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.” Nos termos do 

estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação 

somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Diante disso, 

para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O 

PEDIDO DE DESISTÊNCIA, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, 

sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. Fica revogada eventual decisão de tutela de 

urgência já proferida. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Arquivem-se os 

autos, nos termos do Enunciado/MT n.º 12. Cuiabá, MT, data registrada no 

sistema. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015788-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO RUBENS DE AMORIM OAB - MT3785/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICK SANTOS MARCONDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015788-56.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR REQUERIDO: 

ERICK SANTOS MARCONDES Vistos, etc. A parte promovente requereu a 

desistência da ação e nos termos do Enunciado 90 do FONAJE a 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária. Assim, não havendo indício de 

litigância de má-fé ou lide temerária nestes autos, o processo deve ser 

extinto. Pelo exposto, homologo o pedido de desistência apresentado pela 

parte promovente e julgo extinto o feito sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, inciso VIII, do CPC. Fica revogada eventual decisão de 

tutela de urgência já proferida. Transitada em julgado, remeta-se ao 

arquivo definitivo. Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004137-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDMARA DA SILVA FRANCISCO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA DENUZZO OAB - MT253384-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1004137-61.2019.8.11.0001 

AUTORA: EDMARA DA SILVA FRANSCISCO RÉ: IRESOLVE COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n. 9.099/95. Trata-se de Ação de Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Indenização por Danos Morais, proposta pela Autora em desfavor da 

Ré. Não obstante o não comparecimento da Ré em audiência de 

conciliação de Mov. 301947071, após a solenidade, as partes 
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peticionaram em conjunto, informando a composição amigável da 

contenda. (Mov. 31344407) O documento está assinado pelo advogado da 

Autora, e foi protocolado, mediante assinatura digital, pela advogada da 

Ré. Observo que ambos detêm plenos poderes para transigir (Mov. 

22842024 e 24692203), e o advogado da Autora, cuja conta foi indicada 

para o recebimento do acordo, detém poderes para receber e dar 

quitação. Certo é que se mostra lícito e louvável às partes buscarem a 

finalização de demandas mediante concessões mútuas, adequando-se ao 

espírito da nova sistemática do processo civil, inclusive, dispensando o 

magistrado de julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo 

verificar apenas e tão-somente a satisfação dos requisitos formais do 

negócio jurídico, homologando a manifestação da vontade apresentada 

pelas partes. No caso, vislumbro que as partes são capazes, estão 

devidamente representadas, e nada obsta a homologação da transação 

celebrada, voluntariamente, nos autos. Nesse sentido, o artigo 487, III, B 

do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 487. Haverá resolução 

de mérito quando o juiz: (...) III - homologar: b) a transação; Com efeito, a 

sentença homologatória de conciliação ou de transação é título executivo 

judicial, possuindo eficácia da sentença condenatória, segundo 

estabelece o art. 515, do Novo Código de Processo Civil. Isso posto, 

OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA da composição amigável 

firmada entre as partes à Mov. 31344407, para que produza os seus 

efeitos jurídicos e legais. OPINO PELA EXTINÇÃO do presente feito, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, B do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado, para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40, da lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC 

n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021414-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LOPES DA COSTA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE SOUZA MOREIRA OAB - MT24758/O-O (ADVOGADO(A))

DANNYELY MESSIAS DE SOUZA OAB - MT24720/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021414-90.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSE LOPES DA COSTA FILHO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento no 

art. 38 da Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO E DECIDO DA PRIORIDADE NA 

TRAMITAÇÃO PROCESSUAL Observo que a parte Autora conta, hoje, com 

mais de 60 anos de idade, sendo idosa na forma do artigo 1º da lei nº 

10.741/03. Dessa feita, OPINO por reconhecer o seu direito à prioridade de 

tramitação processual, consoante garantido pelo artigo 71 da aludida lei, 

bem como assegurado pelo artigo 1.048 do CPC. DA RETIFICAÇÃO DO 

VALOR DA CAUSA Resta evidenciar que o valor dado à causa é 

discrepante daquele pretendido a este título, em evidente descumprimento 

do art. 292, VI, do Novo Código de Processo Civil c.c. Enunciado nº 

39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade de correção pela parte, nesta 

fase. No caso concreto, a parte autora pretende a declaração da 

inexistência do débito no valor de R$ 64,54 e indenização por dano moral 

no valor de R$ 10.000,00. Pelo artigo 292, VI do CPC, o valor da causa na 

ação em que haja cumulação de pedidos, deve ser a somatória de todos 

eles. No entanto, a somatória de ambos os pedidos é diferente do valor da 

causa apontado na inicial, qual seja, R$ 10.000,00. Assim, diante do que 

determina o artigo 292, §3º do CPC, OPINO pela correção, de ofício, do 

valor da causa, para fixá-lo em R$ 10.064,54. GRATUIDADE A concessão 

dos benefícios da Justiça Gratuita não tem cabimento nesta fase 

processual, uma vez que o acesso ao primeiro grau em sede de Juizado 

Especial independe do recolhimento de custas, taxas ou despesas 

processuais, conforme dispõe o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. Portanto, 

remete-se a discussão para a fase de admissibilidade de eventual recurso 

inominado que possa futuramente ser interposto. PRELIMINAR DE INÉPCIA 

DA INICIAL OPINO por afastar a irresignação da Ré quanto ao extrato 

apresentado pela parte Autora, para comprovar a negativação, uma vez 

que a empresa ré não apresentou qualquer documento que o 

contrapusesse. Além disso, a negativação do nome da parte autora é fato 

incontroverso nos autos, motivo pelo qual OPINO por rejeitar a aludida 

preliminar. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO Da análise dos 

autos verifico que se encontra apto para julgamento, posto que 

desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado do artigo 371 do CPC. Aliado a isso, verifico que as partes, ao 

serem indagadas sobre a realização de audiência de instrução e 

julgamento ou produção de novas provas (Audiência de ID nº 29179784), 

reportaram-se à contestação e impugnação. Outrossim, “(...) a produção 

probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode 

o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da 

irrelevância para a formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 

05598098420168050001, Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se 

de ação declaratória c.c. indenização por danos morais em face de 

BANCO BRADESCARD S/A. Em apertada síntese, afirma a parte autora 

que manteve contrato de cartão de crédito com a ré, sendo que efetuou o 

pagamento da última fatura devida, no valor de R$ 696,81, quando o 

cartão teria sido cancelado, em razão da mudança na nomenclatura do 

mesmo. Não obstante isso, sustenta que recebeu em sua casa um novo 

cartão, o qual nunca foi utilizado, bem como que teve seu nome 

negativado pela empresa ré, no valor de R$ 64,54, o qual alega ser 

indevido, pugnando, assim, pela declaração de inexistência do débito e 

indenização moral. A requerida, por seu turno, informou que adotou todas 

as medidas para a verificação dos pressupostos de validade do ato 

jurídico, que o reclamante contraiu dívida inadimplida e acostou aos autos 

documentos que comprovam a contratação. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, está patente a hipossuficiência do consumidor, onde 

a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em negativação indevida – a parte Reclamante não 

está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não 

podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. A 

empresa reclamada juntou aos autos as faturas encaminhadas para a 

residência do autor, relativas às compras realizadas por ele no cartão de 

crédito objeto do litígio. Verifica-se (ID nº 29076003) que, de fato, o autor 

efetuou o pagamento da fatura com vencimento em 07/05/2019, no valor 

de R$ 696,81, o qual o autor alega ter sido o último pagamento realizado. 

Em que pese o autor alegar que teria sido informado pela ré que não 

haveria mais faturas a serem adimplidas, verifica-se, nesta fatura (com 

vencimento em 07/05/2019), que havia duas compras parceladas, as 

quais ainda não haviam sido integralmente quitadas. Neste ponto, por mais 

que o autor não tenha utilizado o novo cartão que lhe foi encaminhado pela 

parte ré, é inegável a sua responsabilidade pelo pagamento das parcelas 

vincendas referentes às compras parceladas e ainda não adimplidas 

quando do recebimento do novo cartão. Em análise minuciosa da 

documentação é clarividente que a dívida procedeu da utilização dos 

serviços da parte reclamada. Outrossim, a parte autora nega a existência 

do débito, o qual, entretanto, foi comprovado pela ré. Desta forma, 

restando comprovada a existência de relação contratual, bem como a sua 

inadimplência, não há que se falar em negativação indevida e 

consequentemente, não há que se falar em declaração de inexistência de 

débito e de dano moral indenizável. DISPOSITIVO Posto isso, OPINO por: 1. 

RECONHECER o direito da parte autora à prioridade de tramitação 
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processual, devendo a secretaria promover as anotações necessárias no 

cadastro do feito 2. CORRIGIR, de ofício, do valor da causa, para fixá-lo 

em R$ 10.064,54. 3. REJEITAR a preliminar de inépcia da inicial arguida 

pela ré. 4. JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, 

declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC. 5. Por fim, OPINO por indeferir o pedido de condenação da 

parte autora em litigância de má-fé, por entender não estarem presentes 

as hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado 

para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. 

João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016412-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID BORGES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o recurso e o preparo, id: 31148861 , foram digitalizados 

tempestivamente. Intimo a recorrida para oferecer contrarrazões no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013549-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTUS CESAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT17672-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o recurso e o preparo, id's: 313063323, 31306326 e 

31306328, foram digitalizados tempestivamente. Intimo a recorrida para 

oferecer contrarrazões no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013045-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVISON DO CARMO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO RAMOS DE ALMEIDA OAB - MT21608/O (ADVOGADO(A))

LILIAN MILLER OAB - MT12022/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Valor vinculado. Intimação do Reclamante, para no prazo de 05 dias, 

manifestar-se sobre a guia de pagamento efetuado, id: 31259133, bem 

como, indicar CPF e dados bancários, para expedição de alvará.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016416-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA AMANCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o recurso e o preparo, id's: 31178925, 31178927 e 

31178928, foram digitalizados tempestivamente. Intimo a recorrida para 

oferecer contrarrazões no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018404-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL LUIZ DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID DA SILVA BELIDO OAB - MT14619-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que os Embargos de Declaração, id: 31241060, foram 

digitalizados tempestivamente. Intimo a parte Embargada, para querendo, 

se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014017-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE ANTONIA DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO QUE O RECURSO E O PREPARO FORAM DIGITALIZADOS 

TEMPESTIVAMENTE. INTIMO A RECORRIDA PARA, QUERENDO, 

APRESENTAR CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019033-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAVIER RAMIREZ VALDEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO RONDON GRACIOSO OAB - MT0017259A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO QUE O RECURSO E O PREPARO FORAM DIGITALIZADOS 

TEMPESTIVAMENTE. INTIMO A RECORRIDA PARA, QUERENDO, 

APRESENTAR CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003172-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS PAMPAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XVI INCORPORACOES SPE LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654-O (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003172-83.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS PAMPAS 

EXECUTADO: MRV PRIME XVI INCORPORACOES SPE LTDA Visto. Alvarás 

expedidos conforme sentença de id. 26133240. Após, arquivem-se. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012937-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012937-78.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELIZABETH DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Visto. 

Intime-se a parte Devedora para depositar o valor da condenação, ou 

apresentar bens à penhora, sem a incidência da multa, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de ser requisitado o bloqueio incluindo a multa de 

10% (dez por cento) prevista no art. 523, §1º, do CPC c.c. Enunciado 

97/FONAJE. Registre-se que, o não pagamento e a ausência de 

justificativa no prazo assinalado, poderá ocasionar a incidência da multa 

prevista no artigo art. 774, do CPC. Vencido o prazo e não havendo 

pagamento voluntário, intime-se o Credor a apresentar cálculo atualizado 

da sentença, com as multas referidas, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento. Apresentado o cálculo, conclusos, na pasta de 

sistemas “on line”. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015032-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLECI DO NASCIMENTO FACO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MARCIO VAREIRO OAB - MT15287-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

01/06/2020 Hora: 14:00 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1010190-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO GOMES DA ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA OAB - MT20579/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010190-58.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: RICARDO GOMES DA ROCHA EXECUTADO: TIM CELULAR 

S.A. Visto. Intime-se a parte Exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

indicar os dados bancários e CPF para possibilitar a expedição de alvará. 

Caso o advogado não tenha poderes para levantar alvará, regularize o ato 

ou, indique dados bancários da própria parte Reclamante. Vencido o 

prazo, conclusos. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015212-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANE MARIA DO NASCIMENTO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

01/06/2020 Hora: 14:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015216-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DALIANE CAMPOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

01/06/2020 Hora: 14:20 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015300-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIA RAMOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

01/06/2020 Hora: 14:30 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015316-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE CAMPOS SARATH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

01/06/2020 Hora: 14:40 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014585-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON LUIZ DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLON SALES OAB - MT16094-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014585-93.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANDERSON LUIZ DE AMORIM REQUERIDO: BANCO 

ITAUCARD S/A Visto. Alvará expedido. Após, arquivem-se. Walter Pereira 

de Souza Juiz de Direito - II

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016102-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO RODRIGUES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERALDO DOS SANTOS DUARTE OAB - MT0016271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016102-36.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EVERALDO RODRIGUES ALVES REQUERIDO: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Visto. Alvará expedido. Após, 

arquivem-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016462-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS ZELENE RAMOS DE BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEPHANIE CORDEIRO POLESSO OAB - MT25047/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L M RODRIGUES MOVEIS PLANEJADOS - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1016462-34.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:THAIS ZELENE 

RAMOS DE BRITO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ESTEPHANIE 

CORDEIRO POLESSO POLO PASSIVO: L M RODRIGUES MOVEIS 

PLANEJADOS - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 3ª JEC Data: 01/06/2020 Hora: 14:50 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015657-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA VICTORIA DE PAULA PALMA TAKAHASHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT6197-O (ADVOGADO(A))

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT6735-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

01/06/2020 Hora: 15:00 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006825-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUIZA PEREIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO THOMÉ DA CRUZ OAB - MT13257-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 01/06/2020 

Hora: 15:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016469-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ANDERSON DE VASCONCELOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016469-26.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:THIAGO 

ANDERSON DE VASCONCELOS OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: CLAITON LUIZ PANAZZOLO, ALMIR LOPES DE ARAUJO 

JUNIOR POLO PASSIVO: OI S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 01/06/2020 Hora: 15:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011181-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR STELMASTCHUK NOGARI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE YUKIE FUKUI OAB - MT13589-O (ADVOGADO(A))

CAIQUE TADAO DE ALMEIDA GODOES OAB - MT24586/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 01/06/2020 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071822/4/2020 Página 596 de 758



Hora: 15:30 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012079-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO ESTEVAO QUIRINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE PEDROSA FIGUEIRA OAB - MT18357/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 01/06/2020 

Hora: 15:40 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1062064-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

Carla Helena Grings OAB - MT8361-O (ADVOGADO(A))

CLAUDIO MANOEL CAMARGO JUNIOR OAB - 672.956.901-82 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMIL SAUDE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA DE ALENCAR LAMEIRO DA COSTA OAB - DF17075 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 01/06/2020 

Hora: 15:50 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006342-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DE SOUZA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANA AMABILE MORO SILVA OAB - MT20376-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 01/06/2020 

Hora: 16:00 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016471-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANE GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016471-93.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JANE 

GONCALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 01/06/2020 

Hora: 16:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006707-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVA VIVALDO DA CRUZ (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS OAB - MT19493-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(TESTEMUNHA)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

01/06/2020 Hora: 16:20 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016473-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VILCERLANIO DE SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016473-63.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VILCERLANIO DE 

SOUZA LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLAITON LUIZ 

PANAZZOLO, ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR POLO PASSIVO: 

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

01/06/2020 Hora: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006645-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA CRISTINE MARINHO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO OAB - MT14511-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES OAB - MT18555-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006645-43.2020.8.11.0001. 

AUTOR: VALERIA CRISTINE MARINHO DA SILVA REU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Visto. Faculto à parte Reclamada 

a demonstrar o cumprimento da antecipação, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, sob pena de majoração da multa arbitrada. Havendo 

manifestação, voltem conclusos na pasta de urgência. Vencido o prazo e 

não havendo manifestação da parte Reclamada, certifique-se nos autos. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006645-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA CRISTINE MARINHO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO OAB - MT14511-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES OAB - MT18555-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006645-43.2020.8.11.0001. 

AUTOR: VALERIA CRISTINE MARINHO DA SILVA REU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Visto. Faculto à parte Reclamada 

a demonstrar o cumprimento da antecipação, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, sob pena de majoração da multa arbitrada. Havendo 

manifestação, voltem conclusos na pasta de urgência. Vencido o prazo e 

não havendo manifestação da parte Reclamada, certifique-se nos autos. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010407-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMILDES CARVALHO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL NASCIMENTO RAMALHO OAB - MT24405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

01/06/2020 Hora: 16:50 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005531-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDIELLEN VALERIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LAZARO DE SOUZA NETO OAB - MT22683/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

01/06/2020 Hora: 16:40 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005454-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL MOREIRA DE CASTILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 01/06/2020 

Hora: 17:00 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005843-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE PESTRE LISO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE MACHADO DA SILVA OAB - MT12866-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 01/06/2020 

Hora: 17:20 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006046-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA CHRISTINA PEDROSO DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME PEDROSO DA COSTA RIBEIRO OAB - MS13389-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR44655-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 01/06/2020 

Hora: 17:30 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011970-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIL MOREIRA MARCONDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO CLAUDIOMAR GOMES OAB - MT27366/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que a intimação das partes da sentença do id: 28096721, ocorreu 

por meio eletrônico e não por publicação no Órgão oficial- DJE, a intimação 

será reenviada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006645-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA CRISTINE MARINHO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO OAB - MT14511-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES OAB - MT18555-O 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

01/06/2020 Hora: 17:40 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011673-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT9217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 01/06/2020 

Hora: 17:50 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016486-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016486-62.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JAIR DEMETRIO 

SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: JAIR DEMETRIO POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

02/06/2020 Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014375-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO RICAS DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER S/A (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

01/06/2020 Hora: 17:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017045-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDER KLAY ALVARO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12921-O (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT12933-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO QUE O RECURSO INOMINADO É TEMPESTIVO. PARTE 

REQUEREU OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. INTIMO A 

RECORRIDA PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017340-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA CAMPOS QUEIROZ DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o recurso do id: 30731716, é tempestivo; há pedido de 

gratuidade de justiça. Intimo a recorrida para oferecer contrarrazões no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012769-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON ALVES CORREA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE RECLAMADA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

02/06/2020 Hora: 08:40 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017958-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE LEITE (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA OAB - MT25681/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO QUE O RECURSO E O PREPARO FORAM DIGITALIZADOS 

TEMPESTIVAMENTE. INTIMO A RECORRIDA PARA, QUERENDO, 

APRESENTAR CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019151-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA CESIANE SOARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLE MENDES MANCUSO OAB - SP423984 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

Valor vinculado. Intimação do Reclamante, para no prazo de 05 dias, 

manifestar-se sobre a guia de pagamento juntado aos autos, bem como, 

indicar CPF e dados bancários, para expedição de alvará.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016500-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDITE BONDESPACHO DA COSTA THEODORO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1016500-46.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:OSVALDITE 

BONDESPACHO DA COSTA THEODORO ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: APARECIDO QUEIROZ DA SILVA POLO PASSIVO: CLARO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

02/06/2020 Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018637-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS HENRIQUE ALVES DE BRITO (REQUERENTE)

SILVIELI CRISTINA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME BEZERRA DE OLIVEIRA OAB - MT18860-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o recurso e o preparo, id's: 30281390,30282296 e 30282304, 

foram digitalizados tempestivamente. Intimo a recorrida para oferecer 

contrarrazões no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012652-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOANA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO SALES DE FREITAS OAB - MT7888-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE, na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 02/06/2020 

Hora: 09:00 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010848-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NILZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RHAZZES MORAIS DELGADO OAB - MT0020707A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 02/06/2020 

Hora: 09:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012701-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BERNADETE DA SILVA MARRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS OAB - MT23174/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 02/06/2020 

Hora: 09:20 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004447-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12921-O (ADVOGADO(A))

BENEDITA PEREIRA DA SILVA OAB - 487.280.391-49 (REPRESENTANTE)

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT12933-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))
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FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 02/06/2020 

Hora: 09:30 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020332-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT16080-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 02/06/2020 

Hora: 09:40 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004840-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

INOCENCIA ANA DE JESUS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS OAB - MT16408/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 02/06/2020 

Hora: 09:50 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019109-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA GUARIM DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS KATYUSSIA TEIXEIRA OAB - MT26159-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODORATA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARYANE MARTINS SANTANA OAB - GO47642 (ADVOGADO(A))

ERIKA DE OLIVEIRA DINIZ OAB - GO31716 (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE RECLAMADA nas pessoas de seus advogados, habilitados no 

SISTEMA PJE NA DATA DE HOJE, para tomarem conhecimento da 

SENTENÇA proferida nos presentes autos ID Nº: 29066049, ficando 

cientes que, caso queiram, poderão propor recurso no prazo de 10 (dez) 

dias, contados da intimação. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008344-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO ADALBERTO HUNGRIA MARCONDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 02/06/2020 

Hora: 10:00 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006422-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUSSI APARECIDA RODRIGUES DAMACENO MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 02/06/2020 

Hora: 10:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001129-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DA SILVA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 02/06/2020 

Hora: 10:20 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013494-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RITA HELENA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o recurso é tempestivo; há pedido de gratuidade de justiça. 

Intimo a recorrida para oferecer contrarrazões no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016511-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE MEDEIROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO BENA MEDEIROS OAB - MT18762-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENILDO OLIVEIRA DOS SANTOS (REU)

 

PROCESSO n. 1016511-75.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE DE 

MEDEIROS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VITOR HUGO BENA 

MEDEIROS POLO PASSIVO: GENILDO OLIVEIRA DOS SANTOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

02/06/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007418-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GD COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HOMERO LIMA NETO OAB - MT23064-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 02/06/2020 

Hora: 10:30 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012078-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINO NEPONOCENO DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA DA CRUZ OAB - MT15918-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

 

Valor vinculado. Intimação do Reclamante, para no prazo de 05 dias, 

manifestar-se sobre a guia de pagamento juntado aos autos, bem como, 

indicar CPF e dados bancários, para expedição de alvará.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017237-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA GOMES DOS SANTOS PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TADEU CESARIO DA ROSA OAB - MT18331-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o recurso do id: 30982059, é tempestivo; há pedido de 

gratuidade de justiça. Intimo a recorrida para oferecer contrarrazões no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012480-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR BETT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA OAB - MT25681/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 02/06/2020 

Hora: 10:50 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009299-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDENIR AUXILIADORA GUIMARAES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DA COSTA GARCES OAB - MT22059/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 02/06/2020 

Hora: 11:00 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005714-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR RAMOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 02/06/2020 

Hora: 11:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006950-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DA SILVA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 02/06/2020 

Hora: 11:20 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006945-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODINEY ENEIAS DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 02/06/2020 

Hora: 11:30 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006813-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO APARECIDO MONTANHA TOFFOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 02/06/2020 

Hora: 11:40 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006799-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRIELLE DALVA SIQUEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 02/06/2020 

Hora: 11:50 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006349-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDINO PEREIRA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 02/06/2020 

Hora: 12:00 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007295-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS BIANK RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILTON DA SILVA CORREA OAB - MT23278/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 02/06/2020 

Hora: 12:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016513-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES BATISTA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO OLIVEIRA AMADO OAB - MT11506-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016513-45.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LOURDES 

BATISTA PINTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO OLIVEIRA 

AMADO POLO PASSIVO: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071822/4/2020 Página 603 de 758



AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

02/06/2020 Hora: 12:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016513-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES BATISTA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO OLIVEIRA AMADO OAB - MT11506-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016513-45.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: LOURDES BATISTA PINTO REQUERIDO: SKY SERVIÇOS DE 

BANDA LARGA Visto. I- Emende a parte Reclamante a inicial, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresentando comprovante atualizado de endereço em 

seu nome ou, se declinado em nome de terceiro, comprove o vínculo 

jurídico com a pessoa do endereço declinado, sob pena de seu 

indeferimento (art. 330 do CPC). II- Vencido o prazo, com ou sem 

manifestação voltem conclusos na pasta de urgência. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011324-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THOMAS DE LIMA FILHO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSARA DE LIMA BATISTA OAB - MT7794-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

 

Valor vinculado. Intimação do Reclamante, para no prazo de 05 dias, 

manifestar-se sobre a guia de pagamento juntado aos autos, bem como, 

indicar CPF e dados bancários, para expedição de alvará.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017478-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON NASCIMENTO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT13944-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o recurso do id: 30148008, é tempestivo; há pedido de 

gratuidade de justiça. Intimo a recorrida para oferecer contrarrazões no 

prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014375-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO RICAS DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014375-08.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: FABIO RICAS DE ARAUJO REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER S/A Visto. A Parte Reclamante pugnou pela exclusão da 

inserção negativa lançada em seu nome pela parte Reclamada no órgão 

de proteção ao crédito. Em consulta realizada de ofício por este Juízo, 

verifica-se que a constrição negativa já fora excluída, conforme se 

verifica no extrato atualizado do SERASA (abaixo). ---------------------------

---------------- C O N S U L T A D E B A L C A O SERVICO DE PROTECAO 

AO CREDITO Consulta efetuada na: CDL CUIABA/MT --------------------------

----------------- NOME: FABIO RICAS DE ARAUJO DATA NASCIMENTO: 

25/07/1983 CPF: 930.624.431-20 ------------------------------------------- 

RESULTADO ------------------------------------------- NADA CONSTA – CDL 

CUIABA/MT* Obs: *Não constam registros na Entidade consultante. --------

----------------------------------- > Sem ocorrencia(s) de SPC > Sem 

ocorrencia(s) de Cheque Lojista ------------------------------------------- * Esta 

consulta apresenta informações de registros efetuados nas bases 

privadas do SPC Brasil e da Serasa. Demais informações, originadas de 

outros bancos privados ou públicos, devem ser acessadas junto aos 

órgãos de origem. ------------------------------------------- NUM.PROTOCOLO: 

002.253.862.447-1 17/04/2020 14:27:00-horario de Brasilia-FIM -------------

------------------------------ Posto isto, nota-se o cumprimento da 

determinação em antecipação de tutela. Aguarde-se a citação e a 

realização da audiência de conciliação, ressalvadas as limitações da 

Portaria conjunta nº 249/TJMT. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013973-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON BATISTA DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013973-24.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JEFFERSON BATISTA DA LUZ REQUERIDO: BB 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. Visto. Pedido de 

reconsideração do indeferimento da antecipação no id. 30560425, 

alegando que realizou cessão de crédito do consórcio formalizado junto a 

Reclamada (id. 31177081), e a divergência inicialmente constatada na 

referida decisão, em razão do pedido na exordial ser diverso do solicitado 

neste momento. A possibilidade de antecipação de tutela cautelar nos 

Juizados Especiais, deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e art. 

84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163 

do FONAJE. O fundamento relevante da demanda resta, aparentemente, 

consubstanciado nos documentos juntados pela parte Reclamante 

(contrato de cessão de credito do consórcio), que demonstram, em tese, a 

transferência do débito para terceiro. O justificado receio de ineficácia do 

provimento final evidencia-se pelo risco de permitir a cobrança reiterada 

de serviço pelo qual a parte Reclamante não está mais usufruindo, 

obrigando-lhe a prejuízo injustificado. Isto posto, reconsidero a decisão de 

id. 30560425, com fundamento no art. 84, §3º, do CDC, DEFIRO a 

antecipação de tutela, determinando à Reclamada até ulterior deliberação 

deste juízo: a) se abstenha de efetuar descontos da conta bancária do 

Reclamante; b) se abstenha de inserir o nome da parte Reclamante do 

cadastro negativador pela dívida noticiada nos autos, e caso tenha feito, 

exclua no prazo de 5 (cinco) dias; e, c) promova a transferência do 

consórcio para titularidade do cessionário, conforme instrumento de 

Cessão juntado no autos, no prazo de 5 (cinco) dias. Fixo multa simples 

em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelo descumprimento da presente 

determinação, sem prejuízo da resposta criminal por crime de 

desobediência. Antevendo a relação consumerista e respectiva 

hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a inversão do ônus da prova. 

Cite-se para responder à reclamação (se possível na via eletrônica), bem 

como, intime-se do deferimento da antecipação por Carta A.R., com as 

cópias necessárias, ressalvadas as limitações da Portaria conjunta nº 

249/TJMT. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016245-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WELLMINGTON NASCIMENTO ANTONELI (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA OAB - MT25020-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016245-88.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: WELLMINGTON NASCIMENTO ANTONELI REQUERIDO: 

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Visto. A possibilidade de antecipação 

de tutela nos Juizados Especiais, deve obedecer aos limites traçados no 

art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. 

Enunciado nº 163 do FONAJE. Notícia a parte Reclamante: - que está 

cursando o último semestre de Agronomia; - que utiliza o financiamento 

estudantil (FIES), contudo por conta da Pandemia atual não conseguiu 

terminar os tramites necessários para efetuar a sua matrícula; quando 

buscou o atendimento da Reclamada foi aconselhado a pagar o valor da 

rematrícula para que o portal do aluno fosse devidamente habilitado e 

assim ter acesso as atividade e provas; - após efetuar o pagamento o 

acesso ainda continua bloqueado, porém vem sendo cobrado das 

mensalidades referente ao curso sem estar devidamente realizando as 

atividades. A relevância do fundamento encontra-se na documentação 

acostada à inicial (boleto de rematrícula, histórico das matérias já 

cursadas e a cobrança das mensalidades), onde registra que a parte 

Reclamante efetuou o pagamento da rematrícula, bem como, a 

permanência do bloqueio do portal do aluno e a cobrança das 

mensalidades neste período de impedimento. O justificado receio de 

ineficácia do provimento final evidencia-se pelo risco de limitar a parte 

Reclamante da conclusão do curso de graduação no prazo em curso, 

considerando estar no último semestre, bem como, ser submetida a 

cobranças como se devidamente estivesse usufruindo do serviço. Isto 

posto, com fundamento no art.84, §3º, do CDC, DEFIRO a medida de 

urgência para determinar à parte Reclamada, possibilite o acesso a todos 

os atos próprios do aluno(a) (realização de provas e trabalhos; nome de 

listas de presença; acesso ao sistema online da instituição), no prazo de 5 

(cinco) dias. Fixo multa simples em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelo 

descumprimento da presente determinação, sem prejuízo da resposta 

criminal por crime de desobediência. A presente decisão não exime a 

parte Reclamante do recolhimento das taxas necessárias para à 

efetivação da matrícula e demais despesas decorrentes do contrato. 

Antevendo a relação consumerista e respectiva hipossuficiência da parte, 

DEFIRO, desde já, a inversão do ônus da prova. Cite-se para responder à 

reclamação (se possível na via eletrônica), bem como, intime-se do 

deferimento da antecipação por Carta A.R., com as cópias necessárias. 

Reconheço, no caso, a urgência prevista no art. 5º da Portaria Conjunta 

PRES/CGJ nº 249: “Art. 5º Fica suspensa a expedição de mandados em 

processos judiciais em todas as comarcas do Estado, nas Turmas 

Recursais e no Tribunal de Justiça, enquanto perdurar a situação prevista 

no art. 1º desta Portaria, exceto quanto às ordens judiciais consideradas 

urgentes e aquelas cujo cumprimento imediato seja considerado pela 

autoridade judiciária competente imprescindível para evitar o perecimento, 

a ameaça ou a grave lesão a direitos, bem como as reputadas 

indispensáveis ao atendimento dos interesses da justiça, cujos mandados 

ou decisões serão cumpridos pelos oficiais de justiça plantonistas.” Grifei. 

Serve cópia da decisão de mandado, devendo a Gestora encaminhar por 

e-mail ao Oficial de Justiça plantonista, inclusive o endereço para 

cumprimento. A devolução deverá ocorrer do mesmo modo, com posterior 

juntada ao sistema respectivo. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016511-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE MEDEIROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO BENA MEDEIROS OAB - MT18762-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENILDO OLIVEIRA DOS SANTOS (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016511-75.2020.8.11.0001. 

AUTOR: JOSE DE MEDEIROS REU: GENILDO OLIVEIRA DOS SANTOS 

Visto. A possibilidade de antecipação de tutela cautelar nos Juizados 

Especiais, deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei 

nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163 do FONAJE. 

A permitir a antecipação da tutela, indispensável a demonstração 

inequívoca do fundamento relevante da demanda, do justificado receio de 

ineficácia do provimento final e, por fim, da reversibilidade da medida. A 

parte Reclamante pugna em antecipação de tutela, medida para garantir o 

pagamento integral do suposto dano sofrido. No caso, incabível o “arresto” 

em sede de juizado, mesmo à época do antigo CPC. Nesse sentido: 

“Ementa: AÇÃO CAUTELAR. ARRESTO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL. O rito próprio do juizado não permite o 

processamento das medidas cautelares típicas e dos procedimentos 

especiais previstos no CPC. Inteligência do art. 3º, incs. I a IV, da Lei nº 

9.099/95. Precedentes das Turmas Recursais. INICIAL INDEFERIDA.” (TJRS 

– 1ª TR – RI nº 71003716180 – Rel. juiz Pedro Luiz Pozza – j. 05/04/2012). 

Aqui não se exclui a possibilidade de determinação de providências 

acautelatórias pelo juízo, visando à garantia do direito pretendido que, no 

caso concreto, não apresenta motivo justificador relevante, motivo pelo 

qual, INDEFIRO a pretensão. Inexistindo pedido diverso, a citação/intimação 

para responder à reclamação deve ser por Carta A.R., salvo a via 

eletrônica, com as cópias necessárias, ressalvadas as limitações da 

Portaria Conjunta nº 249/TJMT. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016500-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDITE BONDESPACHO DA COSTA THEODORO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016500-46.2020.8.11.0001. 

TESTEMUNHA: OSVALDITE BONDESPACHO DA COSTA THEODORO REU: 

CLARO S.A. Visto. A possibilidade de antecipação de tutela nos Juizados 

Especiais, deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei 

nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163 do FONAJE. 

O fundamento relevante da demanda resta, aparentemente, 

consubstanciado na prova inicialmente trazida onde demonstrado 

regularmente a cobrança a título de “APLICATIVOS DIGITAIS – CLARO 

BANCA PREMIUM; APLICATIVOS DIGITAIS – CLARO GAMES; 

APLICATIVOS DIGITAIS – CLARO BANCA IDIOMAS; APLICATIVOS 

DIGITAIS – CLARO NOTICIAS; APLICATIVOS DIGITAIS - CLARO VIDEO” 

nas faturas, bem como, a inexistência de referência do que significa o 

referido serviço. O justificado receio de ineficácia do provimento final 

evidencia-se pelo risco de permitir a cobrança reiterada de serviço pelo 

qual o Reclamante não conhece e pode até mesmo não ter contratado, 

obrigando-lhe a prejuízo injustificado. Isto posto, com fundamento no art. 

art. 84, §3º, do CDC, DEFIRO a antecipação de tutela, determinando à 

Reclamada até ulterior deliberação deste juízo: a) suspenda o serviço e a 

respectiva cobrança a título “APLICATIVOS DIGITAIS – CLARO BANCA 

PREMIUM; APLICATIVOS DIGITAIS – CLARO GAMES; APLICATIVOS 

DIGITAIS – CLARO BANCA IDIOMAS; APLICATIVOS DIGITAIS – CLARO 

NOTICIAS; APLICATIVOS DIGITAIS - CLARO VIDEO”, no prazo de 5 (cinco) 

dias; e, b) não inclua o nome da parte Reclamante em cadastro 

negativador de crédito pelos débitos correspondentes ou, se já ocorrido, 

exclua, no prazo de 5 (cinco) dias Fixo multa simples em R$ 2.000,00 (dois 

mil reais), pelo descumprimento da presente determinação, sem prejuízo 

da resposta criminal por crime de desobediência. Antevendo a relação 

consumerista e respectiva hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a 

inversão do ônus da prova, naquilo que não for responsabilidade 

processual da parte Reclamante, porquanto presentes os requisitos 

legais. Cite-se para responder à reclamação (se possível na via 

eletrônica), bem como, intime-se do deferimento da antecipação por Carta 

A.R., com as cópias necessárias, ressalvadas as limitações da Portaria 

conjunta nº 249/TJMT. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004779-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS JACINTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO OAB - MT23763-O 

(ADVOGADO(A))

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004779-34.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: ANTONIO CARLOS JACINTO EXECUTADO: CLARO S.A. 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º, 52 e 

53, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados 

nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. Demonstrado o cumprimento da 

obrigação com depósito já vinculado à Conta Única, e com a respectiva 

concordância da parte Exequente. Isto Posto, nos termos dos artigos 924, 

inciso II, e 925, todos do CPC, segue alvará em favor da parte Exequente, 

JULGANDO EXTINTO o feito, com apreciação de mérito. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Publicada no sistema. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1013278-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA MOSCHINI MORAES (EXEQUENTE)

ANDRE GOMES BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

ISABELLA FANINI FRANKLIN OAB - MT22714-O (ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (EXECUTADO)

BRITISH AIRWAYS PLC (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA OAB - MT4574-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013278-07.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: ANDRE GOMES BORGES, TALITA MOSCHINI MORAES 

EXECUTADO: BRITISH AIRWAYS PLC, LATAM AIRLINES GROUP S/A 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º, 52 e 

53, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados 

nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. Demonstrado o cumprimento da 

obrigação com depósito já vinculado à Conta Única, e com a respectiva 

concordância da parte Exequente. Isto Posto, nos termos dos artigos 924, 

inciso II, e 925, todos do CPC, segue alvará em favor da parte Exequente, 

JULGANDO EXTINTO o feito, com apreciação de mérito. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Publicada no sistema. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1015576-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL MARCELO ALVES PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

ALUISIO DE CASTRO LESSA JUNIOR OAB - MT0016375A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015576-69.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: GABRIEL MARCELO ALVES PEREIRA EXECUTADO: TIM 

CELULAR S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

art. 2º, 52 e 53, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. Demonstrado o cumprimento 

da obrigação com depósito já vinculado à Conta Única, e com a respectiva 

concordância da parte Exequente. Isto Posto, nos termos dos artigos 924, 

inciso II, e 925, todos do CPC, segue alvará em favor da parte Exequente, 

JULGANDO EXTINTO o feito, com apreciação de mérito. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Publicada no sistema. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1015618-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ANTUNES DE ARRUDA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015618-21.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: WILSON ANTUNES DE ARRUDA JUNIOR EXECUTADO: 

BANCO BRADESCO Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º, 52 e 53, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. Demonstrado o 

cumprimento da obrigação com depósito já vinculado à Conta Única, e com 

a respectiva concordância da parte Exequente. Isto Posto, nos termos dos 

artigos 924, inciso II, e 925, todos do CPC, segue alvará em favor da parte 

Exequente, JULGANDO EXTINTO o feito, com apreciação de mérito. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Publicada no 

sistema. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1016738-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINY MARQUES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016738-02.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: ANA KAROLINY MARQUES DE SOUZA EXECUTADO: TIM 

CELULAR S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

art. 2º, 52 e 53, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. Demonstrado o cumprimento 

da obrigação com depósito já vinculado à Conta Única, e com a respectiva 

concordância da parte Exequente. Isto Posto, nos termos dos artigos 924, 

inciso II, e 925, todos do CPC, segue alvará em favor da parte Exequente, 

JULGANDO EXTINTO o feito, com apreciação de mérito. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Publicada no sistema. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II
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Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1011328-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAIMON SIRIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA MARTINS HAUSCHILDT OAB - MT21865/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011328-60.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: SAIMON SIRIO EXECUTADO: MERCADOPAGO COM. 

REPRESENTACAO LTDA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º, 52 e 53, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. Demonstrado o 

cumprimento da obrigação com depósito já vinculado à Conta Única, e com 

a respectiva concordância da parte Exequente. Isto Posto, nos termos dos 

artigos 924, inciso II, e 925, todos do CPC, segue alvará em favor da parte 

Exequente, JULGANDO EXTINTO o feito, com apreciação de mérito. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Publicada no 

sistema. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1011222-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLA DA SILVA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011222-98.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: DANIELLA DA SILVA OLIVEIRA EXECUTADO: EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º, 52 e 53, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. 

Demonstrado o cumprimento da obrigação com depósito já vinculado à 

Conta Única, e com a respectiva concordância da parte Exequente. Isto 

Posto, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, todos do CPC, segue 

alvará em favor da parte Exequente, JULGANDO EXTINTO o feito, com 

apreciação de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei 

nº 9.099/95). Publicada no sistema. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito 

- II

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1014702-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA ORACIO SILVA OAB - MT0021888A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014702-84.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUZA EXECUTADO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º, 52 e 53, da Lei nº 9.099/95 

c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do 

FONAJE. Mérito. Demonstrado o cumprimento da obrigação com depósito 

já vinculado à Conta Única, e com a respectiva concordância da parte 

Exequente. Isto Posto, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, todos 

do CPC, segue alvará em favor da parte Exequente, JULGANDO EXTINTO 

o feito, com apreciação de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95). Publicada no sistema. Walter Pereira de Souza 

Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005589-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA GONZAGA DE ARRUDA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO GONCALVES MENDES NETO OAB - MT12142/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (EXECUTADO)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005589-09.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: LETICIA GONZAGA DE ARRUDA RODRIGUES EXECUTADO: 

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, IUNI EDUCACIONAL S/A. 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º, 52 e 

53, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados 

nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. Demonstrado o cumprimento da 

obrigação com depósito já vinculado à Conta Única, e com a respectiva 

concordância da parte Exequente. Isto Posto, nos termos dos artigos 924, 

inciso II, e 925, todos do CPC, segue alvará em favor da parte Exequente, 

JULGANDO EXTINTO o feito, com apreciação de mérito. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Publicada no sistema. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003438-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANDER MATEUS DE CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA OAB - MT24798-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003438-70.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: JANDER MATEUS DE CAMPOS EXECUTADO: COMPANHIA 

BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º, 52 e 53, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. 

Demonstrado o cumprimento da obrigação com depósito já vinculado à 

Conta Única, e com a respectiva concordância da parte Exequente. Isto 

Posto, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, todos do CPC, segue 

alvará em favor da parte Exequente, JULGANDO EXTINTO o feito, com 

apreciação de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei 

nº 9.099/95). Publicada no sistema. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito 

- II

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
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Processo Número: 1014665-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAISE AUXILIADORA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP154694-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014665-57.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: LAISE AUXILIADORA DOS SANTOS EXECUTADO: ALITALIA 

COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A. Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º, 52 e 53, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. 

Demonstrado o cumprimento da obrigação com depósito já vinculado à 

Conta Única, e com a respectiva concordância da parte Exequente. Isto 

Posto, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, todos do CPC, segue 

alvará em favor da parte Exequente, JULGANDO EXTINTO o feito, com 

apreciação de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei 

nº 9.099/95). Publicada no sistema. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito 

- II

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004909-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GELSI FATIMA MINETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO OAB - MT10001-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004909-24.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: GELSI FATIMA MINETTO EXECUTADO: TAM LINHAS AÉREAS 

S/A Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º, 52 e 53, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. Demonstrado o cumprimento 

da obrigação com depósito já vinculado à Conta Única, e com a respectiva 

concordância da parte Exequente. Isto Posto, nos termos dos artigos 924, 

inciso II, e 925, todos do CPC, segue alvará em favor da parte Exequente, 

JULGANDO EXTINTO o feito, com apreciação de mérito. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Publicada no sistema. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1013053-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL GOMES DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013053-84.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: DANIEL GOMES DE LIMA EXECUTADO: BANCO BRADESCO 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º, 52 e 

53, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados 

nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. Demonstrado o cumprimento da 

obrigação com depósito já vinculado à Conta Única, e com a respectiva 

concordância da parte Exequente. Isto Posto, nos termos dos artigos 924, 

inciso II, e 925, todos do CPC, segue alvará em favor da parte Exequente, 

JULGANDO EXTINTO o feito, com apreciação de mérito. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Publicada no sistema. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004911-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL CRISTINA SAMANIEGO BRANDAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS LUCIO DANTAS OAB - MT23762-O (ADVOGADO(A))

Lucio Mauro Dantas OAB - MT13712-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004911-91.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: ISABEL CRISTINA SAMANIEGO BRANDAO EXECUTADO: VIA 

VAREJO S/A Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º, 52 e 53, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. Demonstrado o cumprimento 

da obrigação com depósito já vinculado à Conta Única, e com a respectiva 

concordância da parte Exequente. Isto Posto, nos termos dos artigos 924, 

inciso II, e 925, todos do CPC, segue alvará em favor da parte Exequente, 

JULGANDO EXTINTO o feito, com apreciação de mérito. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Publicada no sistema. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1015773-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA FERREIRA SANTIAGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA SCORPIONI GONCALVES OAB - MT7636/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPAGNIE NATIONALE ROYALAIR MAROC (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY OLIVEIRA DO CARMO ALBUQUERQUE OAB - SP330584 

(ADVOGADO(A))

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015773-24.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: SONIA MARIA FERREIRA SANTIAGO EXECUTADO: 

COMPAGNIE NATIONALE ROYALAIR MAROC Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º, 52 e 53, da Lei nº 9.099/95 

c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do 

FONAJE. Mérito. Demonstrado o cumprimento da obrigação com depósito 

já vinculado à Conta Única, e com a respectiva concordância da parte 

Exequente. Isto Posto, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, todos 

do CPC, segue alvará em favor da parte Exequente, JULGANDO EXTINTO 

o feito, com apreciação de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95). Publicada no sistema. Walter Pereira de Souza 

Juiz de Direito - II

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1016418-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELEN CYNARA GOMES FERREIRA PEIXOTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES FERREIRA NETO OAB - MT6508-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REQUERIDO)

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1016418-15.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: HELEN CYNARA 

GOMES FERREIRA PEIXOTO DA SILVA RECLAMADO(A): LOJAS 

RIACHUELO SA e outros DECISÃO Intime-se a parte reclamante para 

emendar a inicial juntando aos autos documento comprobatório da aludida 

negativação, devendo referido documento indicar a data em que realizada 

a consulta; a data indicada como vencimento do suposto débito e a data 

em que realizada a inscrição no órgão de proteção ao crédito. Deverá o 

extrato ser de origem do órgão onde consta a anotação (SPC, SERASA, 

SCPC) em consulta de balcão. Anoto para tanto o prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016447-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA VALERIA CONCEICAO DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA OAB - MT25038/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1016447-65.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SONIA VALERIA 

CONCEICAO DA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIANA FELIX 

DE ARRUDA SOUZA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 01/06/2020 Hora: 08:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016450-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LOURRANE RODRIGUES MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016450-20.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LOURRANE 

RODRIGUES MELO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLAITON LUIZ 

PANAZZOLO, ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR POLO PASSIVO: 

BANCO BRADESCARD S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 01/06/2020 Hora: 08:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021397-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE APARECIDA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT19809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo pedido de Justiça Gratuita. Certifico ainda que expedi intimação a 

parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016459-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEMILDA UCHOA NOLETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SANABRIA CARVALHO OAB - MT6413-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO AUGUSTO FEITOSA SENRA (REU)

ANA LAURA PEREIRA (REU)

 

PROCESSO n. 1016459-79.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALEMILDA 

UCHOA NOLETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EMERSON 

SANABRIA CARVALHO POLO PASSIVO: RICARDO AUGUSTO FEITOSA 

SENRA e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 01/06/2020 Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 17 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016460-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN DOMINGOS SAVIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016460-64.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WILLIAN 

DOMINGOS SAVIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA CLEUZA DE 

JESUS POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 01/06/2020 Hora: 09:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018693-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTERO CORREA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOS SANTOS COSTA OAB - MT0013593A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1018693-68.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

ADRIANO DOS SANTOS COSTA - MT0013593A , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

30/01/2020 Hora: 14:10 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 29 de 

novembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1016739-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINY MARQUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1016739-84.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: SILVIO 

LUIZ GOMES DA SILVA - MT0017690A, da data designada para realização 

de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: PAUTA CONCENTRADA 03 

Data: 19/12/2019 Hora: 08:00 , que será realizada no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 

275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De 

Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 19 de novembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014192-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAYKE CORREIA LOUZADA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1014192-71.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA - MT25041/O, ALEXANDRE IAQUINTO 

MATEUS - MT0015383A, da data designada para realização de audiência: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 10/12/2019 Hora: 08:30 , que 

será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – 

MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 29 de outubro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017152-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1017152-97.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE 

LUIZ ALENCAR VILAROUCA - MT19194-A, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: PAUTA CONCENTRADA 

Data: 19/12/2019 Hora: 12:00 , que será realizada no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 

275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De 

Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 21 de novembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016891-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DORCAS FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1016891-35.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE 

LUIZ ALENCAR VILAROUCA - MT19194-A , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: PAUTA 

CONCENTRADA 03 Data: 19/12/2019 Hora: 09:20 , que será realizada no 

CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides 

Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 

44° Batalhão De Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) 

cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 21 de novembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016723-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO CAMPOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ALBERTO ARCASA OAB - MT24979/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo pedido de Justiça Gratuita. Certifico ainda que expedi intimação a 

parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015464-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1015464-03.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-O, da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

17/12/2019 Hora: 14:40 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 
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condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 5 de 

novembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015464-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo pedido de Justiça Gratuita. Certifico ainda que expedi intimação a 

parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009822-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WITORIA RAYSSA DE OLIVEIRA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE DA COSTA CACERES OAB - MT22573/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Defiro o pedido que consta no Id. anterior. Intime-se a parte 

promovida para que manifeste quanto a petição juntada pela parte 

promovente, no prazo de 05 dias, a fim de dar cumprimento a medida 

liminar. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016310-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO OAB - MT12760-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016310-83.2020.8.11.0001. 

AUTOR: LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO REU: SKY BRASIL SERVIÇOS 

LTDA Vistos, Intime-se a parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, colacionar aos autos comprovante de residência atualizado e em seu 

próprio nome, bem como cópia do documento de identidade legível, sob 

pena de indeferimento da inicial, nos termos dos art. 321, parágrafo único 

do CPC. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016119-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANE VENANCIA DE MATOS LOPES 62139410106 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI OAB - MT19000-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016119-38.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: MARIANE VENANCIA DE MATOS LOPES 62139410106 

EXECUTADO: LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA Vistos, Cite-se a 

parte executada, para que no prazo de (03) três dias, efetue o pagamento 

da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o pagamento no prazo supra 

mencionado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de bens 

e sua avaliação, intimando-se a parte devedora (art. 829, § 1º do CPC). 

Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) cônjuge da 

parte executada (art. 842 do CPC). Em caso de penhora, o exequente 

deverá proceder a entrega do original do título de crédito à Secretaria do 

JEC (Enunciado 126 do FONAJE) até a audiência de conciliação, sob pena 

de extinção. Nos termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, 

efetuada a penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a 

parte devedora que será em audiência o momento oportuno para opor 

embargos à execução. Intime-se e cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016250-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMPREENDIMENTO COMERCIAL THE POINT SMART BUSUNESS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO COELHO RIBEIRO OAB - MT16215-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANIA CHRISTIAN ALVES COSTA ORMOND (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016250-13.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: EMPREENDIMENTO COMERCIAL THE POINT SMART 

BUSUNESS EXECUTADO: WANIA CHRISTIAN ALVES COSTA ORMOND 

Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de (03) três dias, 

efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Em 

caso de penhora, o exequente deverá proceder a entrega do original do 

título de crédito à Secretaria do JEC (Enunciado 126 do FONAJE) até a 

audiência de conciliação, sob pena de extinção. Nos termos do que dispõe 

o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a penhora, designe-se 

audiência de conciliação, advertindo a parte devedora que será em 

audiência o momento oportuno para opor embargos à execução. Intime-se 

e cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016214-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICE MEDEIROS RODRIGUES DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUDRIA LUCIA BATISTA MISERENDINO OAB - MT22775/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, Intime-se a parte reclamante para emendar a inicial juntando aos 

autos, comprovante de residência atualizado e em seu próprio nome ou 

justificar, comprovadamente, a relação existente com a pessoa indicada 

no documento juntado. Anoto para tanto o prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único 

do CPC. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006059-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO GONCALO DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Dê-se vista a parte contrária quanto aos documentos 

apresentados no Id. anterior, no prazo de 05 dias. Considerando a 

pandemia decorrente do COVID-19 – Novo Coronavírus-, e as disposições 

estabelecidas na Portaria-Conjunta n. 247/2020 e alterada pela Portaria 

Conjunta n. 249/2020 e a suspensão das audiências realizadas no 

CEJUSC, determino que após novas deliberações pelo TJMT, seja 

designada nova data para audiência de conciliação, conforme a pauta do 

Juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016404-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIARA OLIVEIRA DE ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BILINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, Intime-se a parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

colacionar aos autos comprovante de residência atualizado e em seu 

próprio nome, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos dos art. 

321, parágrafo único do CPC. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016429-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ACY FATIMA RODRIGUES TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONYKA FORTES OAB - MT24111/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, Intime-se a parte reclamante para emendar a inicial juntando aos 

autos, comprovante de residência atualizado e em seu próprio nome ou 

justificar, comprovadamente, a relação existente com a pessoa indicada 

no documento juntado. Anoto para tanto o prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único 

do CPC. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020173-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO CANDIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Intime-se a parte contrária, para querendo, manifeste quanto aos 

Embargos de Declaração apresentados no Id. anterior, no prazo de 05 

dias. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014810-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO DARLAN LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Intime-se a parte contrária, para querendo, manifeste quanto aos 

Embargos de Declaração apresentados no Id. anterior, no prazo de 05 

dias. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007603-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA (EXECUTADO)

MANOEL MATEUS DA CRUZ SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Intime-se a parte contrária, para querendo, manifeste quanto aos 

Embargos de Declaração apresentados no Id. anterior, no prazo de 05 

dias. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019345-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ACHILLE SOTIRIOS LIAMBOS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Intime-se a parte contrária, para querendo, manifeste quanto aos 

Embargos de Declaração apresentados no Id. anterior, no prazo de 05 

dias. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000475-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARONILCE JANES DE MORAES CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Intime-se a parte contrária, para querendo, manifeste quanto aos 

Embargos de Declaração apresentados no Id. anterior, no prazo de 05 

dias. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020762-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Intime-se a parte contrária, para querendo, manifeste quanto aos 

Embargos de Declaração apresentados no Id. anterior, no prazo de 05 

dias. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005827-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA OAB - MT11564-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASTERCARD BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Intime-se a parte contrária, para querendo, manifeste quanto aos 

Embargos de Declaração apresentados no Id. anterior, no prazo de 05 

dias. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001346-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUDASIO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Intime-se a parte contrária, para querendo, manifeste quanto aos 

Embargos de Declaração apresentados no Id. anterior, no prazo de 05 

dias. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014122-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA SOARES DO CARMOSILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Intime-se a parte contrária, para querendo, manifeste quanto aos 

Embargos de Declaração apresentados no Id. anterior, no prazo de 05 

dias. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001353-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Intime-se a parte contrária, para querendo, manifeste quanto aos 

Embargos de Declaração apresentados no Id. anterior, no prazo de 05 

dias. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022032-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ED CARLOS PEREIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO OAB - MT25986/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Intime-se a parte contrária, para querendo, manifeste quanto aos 

Embargos de Declaração apresentados no Id. anterior, no prazo de 05 

dias. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019934-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA VIEIRA SOUSA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FERNANDES TEIXEIRA OAB - MT36891-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Intime-se a parte contrária, para querendo, manifeste quanto aos 

Embargos de Declaração apresentados no Id. anterior, no prazo de 05 

dias. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000105-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ILMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO NAFAL DE CARVALHO OAB - MT26589/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Intime-se a parte contrária, para querendo, manifeste quanto aos 

Embargos de Declaração apresentados no Id. anterior, no prazo de 05 

dias. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017845-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON LUIS SILVA PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Intime-se a parte contrária, para querendo, manifeste quanto aos 

Embargos de Declaração apresentados no Id. anterior, no prazo de 05 

dias. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Intime-se a parte contrária, para querendo, manifeste quanto aos 

Embargos de Declaração apresentados no Id. anterior, no prazo de 05 

dias. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018760-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUBYA DULCE SILVA DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Intime-se a parte contrária, para querendo, manifeste quanto aos 

Embargos de Declaração apresentados no Id. anterior, no prazo de 05 

dias. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012844-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE DE ARRUDA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Intime-se a parte contrária, para querendo, manifeste quanto aos 

Embargos de Declaração apresentados no Id. anterior, no prazo de 05 

dias. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020458-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA RITA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS HELENA DE JESUS ALCOFORADO OAB - MT18233/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Intime-se a parte contrária, para querendo, manifeste quanto aos 

Embargos de Declaração apresentados no Id. anterior, no prazo de 05 

dias. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012141-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILE SILVA LOBO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILTON PEREIRA MILHOMEM (REQUERIDO)

ROSA PAIXAO SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Intime-se a parte contrária, para querendo, manifeste quanto aos 

Embargos de Declaração apresentados no Id. anterior, no prazo de 05 

dias. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013276-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE ALMEIDA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Intime-se a parte contrária, para querendo, manifeste quanto aos 

Embargos de Declaração apresentados no Id. anterior, no prazo de 05 

dias. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018367-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS DOMINGOS DE LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Intime-se a parte contrária, para querendo, manifeste quanto aos 

Embargos de Declaração apresentados no Id. anterior, no prazo de 05 

dias. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003097-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ALLYSSON COSTA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003097-44.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FERNANDO ALLYSSON COSTA FERNANDES REQUERIDO: 

LOJAS AVENIDA LTDA Vistos. Intime-se a parte exequente para que 

manifeste nos autos, informando quanto ao adimplemento das parcelas do 

acordo, no prazo de 05 dias, sob pena de concordância tácita e 

consequente extinção pelo pagamento. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira 

de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016172-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA OAB - MT21278/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Diante da informação que consta na petição do Id. anterior, 

aguarde-se a juntada do documento que dá o acesso pelo App ou pelo 

site. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001962-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIAO RIBEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT18378-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001962-60.2020.8.11.0001. 

AUTOR: DAMIAO RIBEIRO DA SILVA REU: BANCO BRADESCO Vistos. 

Intime-se a parte autora para se manifestar a respeito da documentação 

juntada após impugnação, no prazo de 05 dias. Após, concluso para 

sentença. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016484-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA PONTES FILHO (AUTOR)

MONICA ROEDER DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYSA SERAGLIO FURRER OAB - MT25979/O (ADVOGADO(A))

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - MT24495/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1016484-92.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE FERREIRA 

PONTES FILHO e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JEISON 

BATISTA DE ALMEIDA, MAYSA SERAGLIO FURRER, JOACIR MAURO DA 

SILVA JUNIOR POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 01/06/2020 

Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016487-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARQUILENE FERREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016487-47.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARQUILENE 

FERREIRA DA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VITOR 

BERNARDINELLI DACACHE POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 01/06/2020 

Hora: 09:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016488-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ADAO MACIEL DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016488-32.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDSON ADAO 

MACIEL DA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MILTON JONES 

AMORIM VIEIRA POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL SA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 01/06/2020 

Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016493-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA SEVERINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA SEVERINO DA SILVA OAB - MT12747-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016493-54.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FABIANA 

SEVERINO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIANA 

SEVERINO DA SILVA POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 01/06/2020 

Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016494-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE DE OLIVEIRA RODRIGUES SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1016494-39.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUIS FELIPE DE 

OLIVEIRA RODRIGUES SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: BRADESCARD ELO 

PARTICIPACOES S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 
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designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 4ª JEC Data: 01/06/2020 Hora: 09:50 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002019-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DANIEL PEREIRA RICARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que foi interposto Recurso Inominado pela parte promovida, com o 

devido preparo, no prazo legal. Certifico, ainda, que expedi intimação a 

parte recorrida para oferecer suas contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016495-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OALES RIBEIRO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016495-24.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:OALES RIBEIRO 

DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VITOR 

BERNARDINELLI DACACHE POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 01/06/2020 

Hora: 10:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015536-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAYKON FEITOSA MILAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1015536-53.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: MAYKON 

FEITOSA MILAS RECLAMADO(A): GOL LINHAS AEREAS S.A. Vistos, Já 

designada audiência de tentativa de conciliação, cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1009767-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS DINIZ DE SOUSA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

Vistos, Intime-se a parte executada para que comprove o pagamento do 

valor de R$135,42 (cento e trinta e cinco reais e quarenta e dois 

centavos), referente à 30% (trinta por cento) do valor do débito, conforme 

proposta de pagamento apresentada em id. 29646961. Anoto o prazo de 

cinco dias, sob pena de penhora e prosseguimento da execução. 

Intimem-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006713-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO GARDEN MONTE LIBANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIADNE CHRISTINI SILVA OAB - MT0015619A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS IVAM PERAZZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

DESPACHO Intime-se o exequente para, no prazo de dez dias, juntar a 

certidão de matrícula atualizada do imóvel cuja penhora pretende, 

observando que se considera atualizada a certidão emitida há menos de 

de 30 (trinta) dias contados do pedido. João Alberto Menna Barreto Duarte 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016503-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO NASCIMENTO MEDINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SOUZA AMARAL OAB - MT23226/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016503-98.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DIOGO 

NASCIMENTO MEDINA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIELLE 

SOUZA AMARAL POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

01/06/2020 Hora: 10:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016504-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA APARECIDA SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS LUCIO DANTAS OAB - MT23762-O (ADVOGADO(A))

Lucio Mauro Dantas OAB - MT13712-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016504-83.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCINEIA 

APARECIDA SOUZA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLOVIS 

LUCIO DANTAS, LUCIO MAURO DANTAS POLO PASSIVO: BANCO DO 

BRASIL SA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 01/06/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 17 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006741-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS DO VALLE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT6247-O 

(ADVOGADO(A))

ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA OAB - MT21590-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

FLORAIS DO VALLE INCORPORACOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

DECISÃO Afora casos excepcionais, a suspensão do processo não se 

compadece com o rito sumaríssimo que deve ser observado nos juizados 

especiais, que é virtualmente peremptório. Posto isso, indefiro. Cumpra-se 

o mandado de citação. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013425-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DA SILVA OLIVEIRA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAREZ PAULO SECCHI OAB - MT10483-O (ADVOGADO(A))

VLADIMIR MARCIO YULE TORRES OAB - MT13251-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARITUSA LEITE NOBREGA RIBEIRO (REQUERIDO)

GILBERTO SANTOS RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

Vistos, Intime-se a parte autora para, no prazo de cinco dias, informar o 

endereço atualizado da reclamada ARITUSA LEITE NOBREGA RIBEIRO, 

sob pena de extinção por desistência quanto à esta. João Alberto Menna 

Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016488-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ADAO MACIEL DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016488-32.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: EDSON ADAO MACIEL DA CRUZ REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos, Intime-se a parte reclamante para emendar a inicial 

juntando aos autos o documento consistente no “extrato de cartão de 

crédito para simples conferência” que traga informações referentes até a 

presente data, porquanto o documento juntado no Id. nº 31349108 trazem 

informações tão só até o dia 06/março/2020. Anoto para tanto o prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. 

João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016493-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA SEVERINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA SEVERINO DA SILVA OAB - MT12747-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1016493-54.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: FABIANA 

SEVERINO DA SILVA RECLAMADO(A): CLARO S.A. DECISÃO Impõe 

determinar a emenda da inicia, porquanto os documentos juntados aos 

autos não comprovam a existência de inscrição em cadastros de proteção 

ao crédito, mas sim a existência de supostos débitos que estariam 

vencidos, porém não registrados como negativação. Posto isso, intime-se 

a parte reclamante para emendar a inicial juntando aos autos documento 

comprobatório da aludida negativação, devendo referido documento 

indicar a data em que realizada a consulta; a data indicada como 

vencimento do suposto débito e a data em que realizada a inscrição no 

órgão de proteção ao crédito. Deverá o extrato ser de origem do órgão 

onde consta a anotação (SPC, SERASA, SCPC) em consulta de balcão. 

Anoto para tanto o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022369-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ALVES AZE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo pedido de Justiça Gratuita. Certifico ainda que expedi intimação a 

parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011245-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VICTORIA REGINA STEFFANI LISBOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRCIELLY LAURA SANT ANA DE SOUZA OJEDA OAB - MT16753-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (REQUERIDO)

NACIONAL ESTACIONAMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA OAB - MG90461-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO MENDES VILAS BOAS OAB - MT10121-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1011245-44.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

MIRCIELLY LAURA SANT ANA DE SOUZA OJEDA - MT16753-O, da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª 

JEC Data: 28/01/2020 Hora: 15:00 , que será realizada no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 

275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De 

Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 22 de novembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011245-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VICTORIA REGINA STEFFANI LISBOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRCIELLY LAURA SANT ANA DE SOUZA OJEDA OAB - MT16753-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (REQUERIDO)

NACIONAL ESTACIONAMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA OAB - MG90461-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO MENDES VILAS BOAS OAB - MT10121-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que os Embargos de Declaração da primeira promovida foram 

opostos no prazo legal. Assim, procedo a intimação da parte contrária 

para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016514-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON SANABRIA CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SANABRIA CARVALHO OAB - MT6413-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR (REU)

BANCO AGIBANK S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1016514-30.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EMERSON 

SANABRIA CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EMERSON 

SANABRIA CARVALHO POLO PASSIVO: WILSON SALES BELCHIOR e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 01/06/2020 Hora: 10:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 17 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008452-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AUREA SOUTO AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO OAB - MT6002-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1008452-35.2019.8.11.0001 RECLAMANTE: AUREA SOUTO 

AQUINO RECLAMADO(A): VIVO S.A. Vistos, Recebo o recurso inominado, 

interposto no prazo legal, tudo conforme previsto no art. 42, caput e 

parágrafo primeiro, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões, 

ou transcorrido o prazo in albis, remetam-se os autos à Turma Recursal. 

Cumpra-se. Cuiabá, 16 de abril de 2020. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003702-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ANUNCIACAO DE ARBUEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1003702-87.2019.8.11.0001 RECLAMANTE: SEBASTIAO 

ANUNCIACAO DE ARBUEZ RECLAMADO(A): VIVO S.A. Vistos, Recebo o 

recurso inominado, interposto no prazo legal, tudo conforme previsto no 

art. 42, caput e parágrafo primeiro, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as 

contrarrazões, ou transcorrido o prazo in albis, remetam-se os autos à 

Turma Recursal. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de abril de 2020. João Alberto 

Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016371-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA CUZZIOL SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON DE ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT6387-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016371-41.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: CAMILA CUZZIOL SILVA REQUERIDO: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos. Cuida-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA E DANOS MORAIS que CAMILA CUZZIOL SILVA ingressa 

contra UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, alegando, 

em síntese, que possui QUADRO DEPRESSIVO RECORRENTE – F33.2, com 

tratamento de longa data e que necessita da autorização/custeio das 

sessões de ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA 

(ELETROCONVULSOTERAPIA), e realização do prévio depósito bancário 

para o IPEC - INSTITUTO DE PSIQUIATRIA E ESTIMULAÇÃO CEREBRAL, no 

valor de R$ 8.750,00 (oito mil setecentos e cinquenta reais), Conta 

Bancária do Banco Itaú, agência 4456, conta corrente nº 21.235-8, CNPJ: 

15.222.851/0001-56, para que assim a Requerente, possa dar início ao 

necessário tratamento. Sustenta que a requerida não autorizou o 

tratamento requisitado pelo médico. Passo a análise da medida liminar. Os 

elementos que constituem início de prova e que instruem a petição inicial 

conferem lastro ao alegado pela parte requerente. Não obstante a 

prescrição do tratamento pelo médico assistente, a requerida fez 

consignar na solicitação que o caso em questão, o diagnóstico/quadro 

clinico não preenche os critérios necessários para autorização da 

cobertura do procedimento solicitado. Entre a opinião do médico assistente 

cujo o dever de oficio é indicar o tratamento mais adequado para que o 

seu paciente restabeleça a sua saúde, e a opinião de um funcionário da 

própria empresa requerida, por mais profundo que seja o conhecimento 

desse, deve-se preferir a prescrição do médico assistente, 

configurando-se, em linha de princípio, em abuso de direito a negativa de 

cobertura implementada pela parte demandada. Em razão disso, tenho 

como clara a evidência e a imprescindibilidade do tratamento, 

possibilitando a intensificação positiva da sua saúde. Note-se que a 

palavra do médico, a par de conferir respaldo à plausibilidade do direito, no 

momento em que faz referência a premência do tratamento, também 

empresta justificativa para comprovar o risco de dano irreparável ou de 

difícil reparação, haja vista que faz menção expressa a complicação que 

possam retardar a recuperação da parte requerente. Conforme preleciona 

o ilustre professor e doutrinador Alexandre de Moraes: “A Constituição 

Federal proclama, portanto, o direito à vida, cabendo ao Estado 

assegurá-lo em sua dupla acepção, sendo a primeira relacionada ao 

direito de continuar vivo e a segunda de se ter vida digna quanto à 

subsistência.” (Direito Constitucional, 11ª ed. Ed. Atlas, São Paulo, 2002, p. 

64). Posto isso, com esteio nos fundamentos expendidos, e concorrendo 

os pressupostos do art. 300, do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de 

urgência pretendida para determinar que a requerida proceda 

imediatamente a autorização/custeio das sessões de ESTIMULAÇÃO 

MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (ELETROCONVULSOTERAPIA) no IPEC - 

INSTITUTO DE PSIQUIATRIA E ESTIMULAÇÃO CEREBRAL, bem como todo 

o tratamento médico necessário ao restabelecimento da saúde da parte 

requerente. Fixo multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de 

descumprimento da medida. Aguarde-se audiência já agendada. Cite-se. 

Intime-se. Cumpra-se em regime de plantão, servindo a presente como 

mandado. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016236-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016236-29.2020.8.11.0001. 

AUTOR: LEONARDO DA SILVA CARVALHO REU: CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. Vistos, Cuida-se de ação 

fundada no CDC em que a parte reclamante pretende ser indenizada por 

danos que experimentou em razão de ato praticado pela reclamada. Com 

efeito, conforme se colhe dos autos a parte reclamante reside na cidade 

de Várzea Grande e a demanda fora ajuizada na comarca de Cuiabá. Pois 

bem, anoto que na presente hipótese o feito não deve ter seu trâmite 

nesse Juizado Especial. Explico. A regra geral prevista no CPC, art. 46 é 

de que a demanda, fundada em direito pessoal ou direito real sobre bem 

móvel será proposta no domicílio do réu; ao passo que a regra específica, 
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prevista no CDC, art. 101, inciso I anota que a demanda será proposta no 

domicílio do autor (consumidor). Vislumbra-se daí a aparência de um 

choque de normas, o que em verdade se esclarece a partir do fundamento 

da demanda, isto é, se embasada no Código de Defesa do Consumidor 

aplicar-se-á o que nela consta (regra específica), ausente esse 

fundamento (relação de consumo) aplicar-se-á o Código de Processo Civil, 

regra geral. E no caso dos autos não há dúvida de que a relação de 

consumo se ostenta, tanto é que parte dos pedidos foram formulados com 

base nas regras do CDC, tal como o que anota o pedido de inversão do 

ônus da prova. Nesse enfoque, resta cogente o reconhecimento da 

incompetência desse Juizado, porquanto a parte autora reside em 

comarca diversa e os fundamentos que dão base à reclamação se 

sustentam na relação de consumo, daí porque têm aplicabilidade as regras 

específicas do CDC, inclusive a que toca à competência. De outra banda, 

em se tratando do Juizado Especial Cível é permitido o reconhecimento “ex 

officio” da chamada incompetência relativa, tal o que emana do Enunciado 

nº 89 do Fonaje, cuja redação, transcrevo: ENUNCIADO 89 - A 

incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de 

juizados especiais cíveis (Aprovado no XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). 

Destarte, reconheço a incompetência desse Juizado Especial Cível para 

processar e julgar a presente demanda e determinando a redistribuição do 

presente feito a um dos Juizados Especiais Cíveis de Várzea Grande. 

Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001942-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE MARCIANA DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT27452/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Cuida-se de pedido liminar formulado por MARILENE MARCIANA 

DA CRUZ na qual pretende ter seu nome excluído dos cadastros de 

proteção ao crédito sob o argumento de que inexiste o débito apontado 

pela reclamada EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A registrado 

no rol de inadimplentes. Passo a análise da liminar. Com efeito, para a 

concessão da tutela de urgência se faz imprescindível à presença de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, 

cumulativamente, que haja perigo de dano. Conforme se evola dos autos, 

sustenta a parte que o débito é inexistente. Importa ainda considerar que 

não há muito a ser provado pela reclamante no caso em apreço, uma vez 

que, ao asseverar fato negativo, impossível se apresenta trazer aos autos 

qualquer adminículo de prova, senão a demonstração da inscrição, o que 

resta documentado nos autos. O perigo de dano resta apontado pelos 

prejuízos que experimentará na hipótese de permanência da anotação que 

decorre em seu detrimento. Não soa jurídico determinar que a parte 

aguarde o deslinde de uma demanda que por mais célere que possa ser, 

estará a lhe apontar algum embaraço nesse transcurso, de modo que 

aparenta com razoabilidade a concessão liminar com forte na norma do 

art. 297 do CPC. Vale acrescentar que não se há de cogitar de 

irreversibilidade do provimento, porquanto poderá ele ser modificado no 

curso ou ao final da demanda sem que isso implique em impossibilidade de 

retornar ao status atual, até porque poderá a parte na hipótese de existir 

créditos, buscar a sua satisfação pelos meios legais. Posto isso, DEFIRO a 

liminar vindicada para o fim de DETERMINAR a exclusão do nome da 

reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no que diz com o débito 

apontado pela reclamada junto ao SERASA, referente a cinco 

mensalidades, todas no valor de R$ 191,53 (cento e noventa e um reais e 

cinquenta e três centavos), com data de inclusão de 15/novembro/2019. 

Intime-se a reclamada para que promova a exclusão da anotação lançada 

em desfavor da parte reclamante, para o que anoto o prazo de 05 (cinco) 

dias. Fixo, desde já, para a hipótese de descumprimento da medida multa 

no importe de R$1.000,00 (mil reais). Revogo o despacho lançado no Id. 

anterior. Considerando a pandemia decorrente do COVID-19 – Novo 

Coronavírus-, e as disposições estabelecidas na Portaria-Conjunta n. 

247/2020 e alterada pela Portaria Conjunta n. 249/2020 e a suspensão das 

audiências realizadas no CEJUSC, determino que após novas deliberações 

pelo TJMT, seja designada nova data para audiência de conciliação, 

conforme a pauta do Juízo. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010355-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIELY APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERASMO CARLOS FURTADO CATUNDA OAB - MT16629/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, Peticiona a parte reclamante informando o descumprimento da 

liminar. Em razão da petição que consta no ID. 31223461, vislumbra que a 

parte reclamada não desbloqueou a Conta Bancária (Bradesco - Agência 

2793, Conta corrente 0025226-3), bem como do cartão na função débito, a 

fim de possibilitar o acesso da parte reclamante aos serviços contratados 

junto à instituição financeira, assim sendo, não acatando o que foi 

deliberado por este Juízo. Desta feita, determino seja a parte reclamada 

intimada para o fim de dar integral cumprimento ao que deliberado no ID. 

29820197, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Fixo, para a hipótese 

de novo descumprimento da medida, multa no importe de R$3.000,00 (três 

mil reais), em substituição àquela anteriormente fixada. Intime-se. 

Cumpra-se em regime de plantão, servindo a presente como mandado. 

Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016408-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL LINDEMANN GUERRISE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA OAB - MT22975-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WFA ESCOLAS DE IDIOMAS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Cuida-se de pedido liminar formulado por GABRIEL LINDEMANN 

GUERRISE na qual pretende ter seu nome excluído dos cadastros de 

proteção ao crédito sob o argumento de que inexiste o débito apontado 

pela reclamada WFA ESCOLAS DE IDIOMAS LTDA - ME registrado no rol 

de inadimplentes. Passo a análise da liminar. Com efeito, para a concessão 

da tutela de urgência se faz imprescindível à presença de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, que haja 

perigo de dano. Conforme se evola dos autos, sustenta a parte que o 

débito é inexistente. Importa ainda considerar que não há muito a ser 

provado pela reclamante no caso em apreço, uma vez que, ao asseverar 

fato negativo, impossível se apresenta trazer aos autos qualquer 

adminículo de prova, senão a demonstração da inscrição, o que resta 

documentado nos autos. O perigo de dano resta apontado pelos prejuízos 

que experimentará na hipótese de permanência da anotação que decorre 

em seu detrimento. Não soa jurídico determinar que a parte aguarde o 

deslinde de uma demanda que por mais célere que possa ser, estará a lhe 

apontar algum embaraço nesse transcurso, de modo que aparenta com 

razoabilidade a concessão liminar com forte na norma do art. 297 do CPC. 

Vale acrescentar que não se há de cogitar de irreversibilidade do 

provimento, porquanto poderá ele ser modificado no curso ou ao final da 

demanda sem que isso implique em impossibilidade de retornar ao status 

atual, até porque poderá a parte na hipótese de existir créditos, buscar a 

sua satisfação pelos meios legais. Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE a 

liminar vindicada para o fim de DETERMINAR a exclusão do nome da 

reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no que diz com o débito 

apontado pela reclamada junto ao SERASA, no valor de R$ 218,90 

(duzentos e dezoito reais e noventa centavos), com data de inclusão de 

30/agosto/2019. Intime-se a reclamada para que promova a exclusão da 

anotação lançada em desfavor da parte reclamante, para o que anoto o 

prazo de 05 (cinco) dias. Fixo, desde já, para a hipótese de 

descumprimento da medida multa no importe de R$1.000,00 (mil reais). Já 
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designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014913-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA IAWORSKI SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIANE DA SILVA LOPES OAB - MT0022307A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Cuida-se de embargos de declaração em que os embargantes 

alegam divergência quanto aos nomes (Id. 31096972 e Id.31218127) que 

constam no dispositivo da sentença lançada no Id. 30793303, pugnando 

pelo acolhimento dos presentes embargos para fazer constar no 

processo o nome correto das partes, qual seja, FERNANDA IAWORSKI 

SILVA e PAGSEGURO INTERNET LTDA. Conheço dos embargos porquanto 

tempestivamente interpostos. A reclamante FERNANDA IAWORSKI SILVA 

promoveu a demanda contra a empresa PAGSEGURO INTERNET LTDA. 

Todavia, conforme se evola da sentença lançada, consta no dispositivo da 

sentença como parte reclamante AMANDA KOSEKI E SILVA e como parte 

Reclamada MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA. Trata-se à 

evidência de erro material que, segundo a jurisprudência, pode ser 

consertado pela via do recurso ora manejado. Cito: “Ementa: EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMENTA. ERRO MATERIAL. 

NOME DE EMPRESA DISTINTA DA RÉ. EMBARGOS DEDECLARAÇÃO 

ACOLHIDOS PARA SANAR O ERRO MATERIAL. EMBARGOS 

DEDECLARAÇÃO ACOLHIDOS. UNÂNIME. (Embargos de Declaração Nº 

70067718775, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 25/02/2016 Data de publicação: 

29/02/20160).” Logo, mostra-se imperativo acolher os presentes 

embargos de declaração para, consertando o erro material, e determino a 

alteração do nome das partes para FERNANDA IAWORSKI SILVA e 

PAGSEGURO INTERNET LTDA, asseverando-se que o erro material não 

tem a propriedade de alterar a substância do julgado. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017032-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CYRO VILELA DA FONSECA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANILDA CULCA CORREIA OAB - MT22239/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Cuida-se de Embargos da decisão dos Embargos de Declaração 

que consta no ID. 31085030. Constata-se que os embargos declaratórios 

possuem manifestos efeitos infringentes e que, por percepção deste juízo 

é de que a parte embargante, por discordar com a fundamentação 

declinada na decisão/sentença, pretende, pela via dos aclaratórios, rever 

o entendimento do juízo prolator. Não há o que aclarar ou colmatar no ato 

sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora manejado. Não é dado à 

parte buscar rediscutir o que já foi decidido, o que não se compadece com 

o recurso ora manejado, pois o Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, 

fundando-o em alguma disposição legal, em algum elemento de prova que 

lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, 

está, por conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro 

dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância probatória e também das 

eventuais outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem 

incompatíveis. A jurisdição deve ser prestada na exata medida da causa 

de pedir e do pedido, cumprindo declinar a fundamentação mais 

apropriada ao caso concreto. Dessa forma, o Julgador não está obrigado 

a examinar todos os fundamentos legais alevantados pelas partes na lide, 

tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos 

jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que 

estabelece o art. 371 do CPC/2015. Ou seja, o princípio do livre 

convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir 

todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão 

seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito. Confira-se a 

seguinte ementa: Ementa PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES ENSEJADORAS DO 

RECURSO. 1. A acolhida dos embargos declaratórios só tem cabimento 

nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade, ou, por construção 

pretoriana integrativa, erro material. 2. Estando evidenciada a tese jurídica 

em que se sustenta a decisão proferida nesta Instância, não é necessário 

declarar os dispositivos legais em que se fundamenta. 3. Desnecessária a 

menção a todas as teses invocadas pelas partes e que não foram 

consideradas significativas para o desate da lide. 4. Opostos os embargos 

de declaração, se o Tribunal recusar-se a suprir omissão por entendê-la 

inexistente, está preenchido o requisito do prequestionamento sobre a 

matéria dos embargos. (TRF-4, AC 56365120124049999 PR 

0005636-51.2012.404.9999, Relator: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, 

Julgamento: 22/05/2-13, Órgão Julgador: SEXTA TURMA, Publicação: D.E. 

04/06/2013) Ementa: EMBARGOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. OBJETIVO DE 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. REJEIÇÃO. Não está o órgão julgador 

vinculado aos argumentos da parte recorrente, tampouco deve discorrer 

sobre todos os dispositivos legais invocados. A avaliação da prova é feita 

segundo a livre convicção do magistrado, que deve expor claramente os 

fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram o "decisum". Os 

embargos declaratórios também não se prestam para a rediscussão da 

matéria ou para prequestionamento de dispositivos. EMBARGOS 

REJEITADOS. (Embargos de Declaração Nº 70017468810, Terceiro Grupo 

de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Artur Arnildo 

Ludwig, Julgado em 02/03/2007) Friso, uma vez mais, que a 

decisão/sentença não padece de dúvida, obscuridade, contradição ou 

omissão, que são as hipóteses de cabimento dos aclaratórios. Cito: 

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. GRATIFICAÇÃO DE 

ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 

2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE 

ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE 

REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não merecem prosperar, 

pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição 

ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e 

precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a 

embasam. 2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da 

matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui 

instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento 

obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se 

impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, 

consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 03/09/2013) Imperativo 

declarar que os presentes embargos são manifestamente protelatórios, 

porquanto, como dito acima, não objetivam aclarar ou a integrar o julgado, 

tendo em vista que o meio impugnativo ora manejado busca, tão só, 

modificar o entendimento declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria ora 

impugnada, o que não se compacede com o recurso manejado. A mera 

utilização do presente meio impugnativo com o objetivo de provocar a 

reanálise dos fatos da causa autoriza o Estado-juiz à inflição da 

penalidade pecuniária prevista no CPC/2015. Nesse sentido os seguintes 

julgados: Ementa DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER 

PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. 

APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1.- Para os 

efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese: 

"Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração que 

visam rediscutir matéria já apreciada e decidida pela Corte de origem em 

conformidade com súmula do STJ ou STF ou, ainda, precedente julgado 

pelo rito dos artigos 543-C e 543-B, do CPC." 2.- No caso concreto, houve 

manifestação adequada das instâncias ordinárias acerca dos pontos 

suscitados no recurso de apelação. Assim, os Embargos de Declaração 
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interpostos com a finalidade de rediscutir o prazo prescricional aplicável 

ao caso, sob a ótica do princípio da isonomia, não buscavam sanar 

omissão, contradição ou obscuridade do julgado, requisitos indispensáveis 

para conhecimento do recurso com fundamento no art. 535 do Cód. Proc. 

Civil, mas rediscutir matéria já apreciada e julgada na Corte de origem, 

tratando-se, portanto, de recurso protelatório. 3.- Recurso Especial 

improvido: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do 

Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de 

Justiça; b) no caso concreto, nega-se provimento ao Recurso Especial. 

(REsp 1410839/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado 

em 14/05/2014, DJe 22/05/2014) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO NCPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. 

MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. NÍTIDO 

CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO 

NCPC. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 

1.022 do NCPC, os embargos de declaração somente são cabíveis quando 

constar no julgado impugnado, obscuridade, contradição ou ele se mostrar 

omisso na análise de algum ponto. Admite-se, ainda sua interposição para 

correção de erro material. Contudo, tais vícios não se verificam no caso 

em questão. 2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de 

inconformismo ou à rediscussão do julgado que, mantendo o entendimento 

de origem, concluiu ser impossível o afastamento da boa-fé dos 

adquirentes dos imóveis em decorrência da incidência da Súmula nº 7 

desta Corte e, ainda, plenamente possível a aplicação da teoria da 

aparência para afastar o alegado vício em negociação realizada por 

pessoa que se apresenta como habilitada para tanto, desde que o terceiro 

tenha firmado o ato de boa-fé. 3. Ferido o dever de cooperação com a 

oposição de embargos com nítido caráter protelatório, impõem-se a 

aplicação da multa prevista no § 2º, do art. 1.026, do NCPC. 4. Embargos 

de declaração rejeitados, com imposição de multa. (EDcl no AgRg no REsp 

1548642/ES, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

14/06/2016, DJe 21/06/2016) E M E N T A: SEGUNDOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO –INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU 

OMISSÃO – ABUSO DO DIREITO DE RECORRER – IMPOSIÇÃO DE MULTA – 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. – Os embargos de 

declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a 

afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem 

no acórdão proferido pelo Tribunal. A inocorrência dos pressupostos de 

embargabilidade, a que se refere o art. 535 do CPC, autoriza a rejeição 

dos embargos de declaração, por incabíveis. MULTA E EXERCÍCIO 

ABUSIVO DO DIREITO DE RECORRER. – O abuso do direito de recorrer – 

por qualificar-se como prática incompatível com o postulado ético-jurídico 

da lealdade processual – constitui ato de litigância maliciosa repelido pelo 

ordenamento positivo, especialmente nos casos em que a parte interpõe 

recurso com intuito evidentemente protelatório, hipótese em que se legitima 

a imposição de multa. A multa a que se refere o art. 538, parágrafo único, 

do CPC possui função inibitória, pois visa a impedir o exercício abusivo do 

direito de recorrer e a obstar a indevida utilização do processo como 

instrumento de retardamento da solução jurisdicional do conflito de 

interesses. Precedentes. (ARE 827249 AgR-ED-ED, Relator(a): Min. 

CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/03/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 08-04-2015 PUBLIC 09-04-2015) Posto 

isso, desacolho os embargos e indefiro o pedido de aplicação de multa. 

Indefiro ainda a condenação em honorários, eis que indevido nesta fase 

processual. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010055-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE TORRES FONTES RODER (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSENI APARECIDA FARINÁCIO OAB - MT4747-O (ADVOGADO(A))

SILVANA DA SILVA TOLEDO OAB - MT11495-O (ADVOGADO(A))

LINALVA MARIA DE LIMA ARANTES OAB - MT262280-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Cuida-se de Embargos de Declaração em que a parte Embargante 

alega contradição, pleiteando efeito modificativo. A parte contrária 

manifesta quanto aos embargos de declaração, conforme consta no ID. 

30318491. Os embargos foram interpostos dentro do prazo previsto no 

art. 1.023, do CPC. É o breve relatório. Decido. É de se observar que, em 

regra, somente é possível conferir caráter modificativo aos declaratórios, 

se existente omissão na decisão sobre questão debatida nos autos ou 

devidamente demonstrada a contradição e o manifesto equívoco do 

julgador, o que não ocorreu nesse caso específico da sentença ora 

questionada. Imperativo declarar que os presentes embargos são 

manifestamente protelatórios, porquanto, não objetivam aclarar ou a 

integrar a decisão, tendo em vista que o meio impugnativo ora manejado 

busca, tão só, modificar o entendimento declinado pelo Estado-juiz acerca 

da matéria ora impugnada, o que não se compadece com o recurso 

manejado. Deste modo, restando evidenciada a inexistência de quaisquer 

dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, a impertinência do recurso é 

manifesta. Ante o exposto, CONHEÇO do presente Embargos de 

Declaração, e REJEITO-OS, mantendo incólume a sentença que consta no 

ID. 28107031. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022364-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANE REGINA DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Cuida-se de Embargos de Declaração em que a parte Embargante 

alega omissão, pleiteando efeito modificativo. A parte contrária manifesta 

quanto aos embargos de declaração, conforme consta no ID. 31334017. 

Os embargos foram interpostos dentro do prazo previsto no art. 1.023, do 

CPC. É o breve relatório. Decido. É de se observar que, em regra, somente 

é possível conferir caráter modificativo aos declaratórios, se existente 

omissão na decisão sobre questão debatida nos autos ou devidamente 

demonstrada a contradição e o manifesto equívoco do julgador, o que não 

ocorreu nesse caso específico da sentença ora questionada. Imperativo 

declarar que os presentes embargos são manifestamente protelatórios, 

porquanto, não objetivam aclarar ou a integrar a decisão, tendo em vista 

que o meio impugnativo ora manejado busca, tão só, modificar o 

entendimento declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria ora impugnada, 

o que não se compadece com o recurso manejado. Deste modo, restando 

evidenciada a inexistência de quaisquer dos vícios elencados no art. 

1.022 do CPC, a impertinência do recurso é manifesta. Ante o exposto, 

CONHEÇO do presente Embargos de Declaração, e REJEITO-OS, 

mantendo incólume a sentença que consta no ID. 30782578. Indefiro o 

pedido de condenação da parte Embargante em litigância de má-fé . 

Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022446-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANY SANTOS DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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Vistos. Cuida-se de Embargos de Declaração em que a parte Embargante 

alega omissão, pleiteando efeito modificativo. A parte contrária manifesta 

quanto aos embargos de declaração, conforme consta no ID. 31013379. 

Os embargos foram interpostos dentro do prazo previsto no art. 1.023, do 

CPC. É o breve relatório. Decido. É de se observar que, em regra, somente 

é possível conferir caráter modificativo aos declaratórios, se existente 

omissão na decisão sobre questão debatida nos autos ou devidamente 

demonstrada a contradição e o manifesto equívoco do julgador, o que não 

ocorreu nesse caso específico da sentença ora questionada. Imperativo 

declarar que os presentes embargos são manifestamente protelatórios, 

porquanto, não objetivam aclarar ou a integrar a decisão, tendo em vista 

que o meio impugnativo ora manejado busca, tão só, modificar o 

entendimento declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria ora impugnada, 

o que não se compadece com o recurso manejado. Deste modo, restando 

evidenciada a inexistência de quaisquer dos vícios elencados no art. 

1.022 do CPC, a impertinência do recurso é manifesta. Ante o exposto, 

CONHEÇO do presente Embargos de Declaração, e REJEITO-OS, 

mantendo incólume a sentença que consta no ID. 30780634. Indefiro o 

pedido de condenação da parte Embargante em litigância de má-fé. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009349-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT10444-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, Revogo despacho anteriormente lançado. Intime-se a parte 

contrária para que manifeste quanto a petição e documentos 

apresentados no ID. 31159758, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

prosseguimento da execução. Após, concluso para análise. Cumpra-se. 

Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004396-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO OAB - MT16397-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Defiro parcialmente o pedido que consta no ID. anterior. 

Considerando a pandemia decorrente do COVID-19 – Novo Coronavírus-, 

e as disposições estabelecidas na Portaria-Conjunta n. 247/2020 e 

alterada pela Portaria Conjunta n. 249/2020 e a suspensão das audiências 

realizadas no CEJUSC, determino que após novas deliberações pelo TJMT, 

seja designada nova data para audiência de conciliação, conforme a pauta 

do Juízo. Manifeste a parte contrária quanto a petição que consta no ID. 

anterior quanto a eventual proposta de acordo, no prazo de 05 dias. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005862-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DA SILVA SOBRINHO (AUTOR)

KEYLA DA SILVA BELIDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID DA SILVA BELIDO OAB - MT14619-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA (REU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Defiro parcialmente o pedido que consta no ID. anterior. 

Considerando a pandemia decorrente do COVID-19 – Novo Coronavírus-, 

e as disposições estabelecidas na Portaria-Conjunta n. 247/2020 e 

alterada pela Portaria Conjunta n. 249/2020 e a suspensão das audiências 

realizadas no CEJUSC, determino que após novas deliberações pelo TJMT, 

seja designada nova data para audiência de conciliação, conforme a pauta 

do Juízo. Manifeste-se a parte contrária quanto a petição que consta no Id. 

anterior, quanto a eventual proposta de acordo, no prazo de 05 dias. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011654-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO TORRES DE MALAGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO YEGROS PEREIRA OAB - MT8574-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLE CRISTINA FISCHER DE BRITTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). As partes 

transigiram, conforme se verifica do acordo juntado, solvendo, deste 

modo, o litígio, com base no art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o acordo anunciado por sentença, declarando extinto o 

processo com julgamento de mérito. Indefiro o pedido de suspensão, vez 

que eventual inadimplemento deverá ser informado pela parte interessada 

a qualquer momento dentro do prazo do acordo. Intimem-se. Arquive-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013303-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PRYSCILLA FERNANDES DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SCARLETT PATRICIA ZEILINGER OAB - MT27659/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). As partes 

transigiram, conforme se verifica do acordo juntado, solvendo, deste 

modo, o litígio, com base no art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o acordo anunciado por sentença, declarando extinto o 

processo com julgamento de mérito. Eventual inadimplemento deverá ser 

informado pela parte interessada. Intimem. Arquive-se. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007565-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alexandre Borges Santos OAB - MT12558-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA DA FARINHA DO SITIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). Homologo a 

desistência da ação, para os fins do artigo 200, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil e, de conseguinte, declaro extinto o presente 

processo, fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

REVOGO a liminar, caso tenha sido concedida. Intime-se. Cumpra-se. 

Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005712-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR RAMOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

454 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1005712-70.2020.8.11.0001. REQUERENTE: EDMAR RAMOS RODRIGUES 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos, Dispensado o relatório na forma 

do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Determinada a intimação da parte para no 

prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, colacionando documento 

indispensável à propositura da ação, acabou por extrapolar o prazo 

consignado deixando de promover a emenda determinada. Por tais 

argumentos é que INDEFIRO a petição inicial, o que faço com forte na 

norma do art. 321, parágrafo único do CPC e de consequência JULGO 

EXTINTO o feito sem resolução do mérito com fulcro na norma do art. 485, 

inciso I do CPC. Intime-se. Preclusas as vias de impugnação, arquive-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005422-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXINCENDIO METALURGICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA CABRAL GUIMARAES OAB - MG75782 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005422-55.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: CAIXINCENDIO METALURGICA LTDA - ME REQUERIDO: 

AMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL EIRELI - ME 

Vistos, Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

Determinada a intimação da parte para no prazo de 15 (quinze) dias 

emendar a inicial, colacionando documento indispensável à propositura da 

ação, acabou por extrapolar o prazo consignado deixando de promover a 

emenda determinada. Por tais argumentos é que INDEFIRO a petição inicial, 

o que faço com forte na norma do art. 321, parágrafo único do CPC e de 

consequência JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito com fulcro 

na norma do art. 485, inciso I do CPC. Intime-se. Preclusas as vias de 

impugnação, arquive-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016134-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDER LIMA DE FRANCA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ALVES DE LIMA FILHO OAB - MT25519/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO PINHEDO HERNANDES OAB - MT19124-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO AUGUSTO DE SOUZA - ME (EXECUTADO)

CELSO AUGUSTO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1016134-41.2019.8.11.0001. EXEQUENTE: 

SANDER LIMA DE FRANCA EXECUTADO: CELSO AUGUSTO DE SOUZA - 

ME, CELSO AUGUSTO DE SOUZA Vistos. Diante da inércia da parte, e ao 

que se verifica, em face da inexistência de bens, nos termos do que 

dispõe o artigo 53, § 4º da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO O PRESENTE 

PROCESSO. Preclusas as vias impugnativas e o exequente nada 

requerendo, remetam-se os autos ao arquivo. Sem Custas. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006568-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA COELI CORREA DA COSTA OAB - 675.782.257-15 

(REPRESENTANTE)

FERNANDA FERREIRA EL JAMEL OAB - MT14341-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FATEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A (INTERESSADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006568-34.2020.8.11.0001. 

REPRESENTANTE: REGINA COELI CORREA DA COSTA INTERESSADO: 

FATEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A Vistos, Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Determinada a intimação 

da parte para no prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, colacionando 

documento indispensável à propositura da ação, acabou por extrapolar o 

prazo consignado deixando de promover a emenda determinada. Por tais 

argumentos é que INDEFIRO a petição inicial, o que faço com forte na 

norma do art. 321, parágrafo único do CPC e de consequência JULGO 

EXTINTO o feito sem resolução do mérito com fulcro na norma do art. 485, 

inciso I do CPC. Intime-se. Preclusas as vias de impugnação, arquive-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016447-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA VALERIA CONCEICAO DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA OAB - MT25038/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016447-65.2020.8.11.0001. 

AUTOR: SONIA VALERIA CONCEICAO DA CRUZ REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I- Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS PELA INSCRIÇÃO INDEVIDA em razão de relação de 

consumo. Conforme se colhe dos autos, a parte reclamante reside na 

comarca de Várzea Grande e a demanda foi ajuizada na de Cuiabá. 

Nestas circunstâncias, deve-se ponderar o feito não deve ter seu 

processamento neste Juizado Especial da Capital. Explicita-se. Cumpre ter 

presente que a regra prevista no CDC, art. 101, inciso I anota que a 

demanda pode ser proposta no domicílio do autor (consumidor). Demais 

disso, o artigo 4º, inciso III, da Lei 9099/95 estabelece que é competente o 

foro do domicílio do autor ou do local do fato ou ato, nas ações para 

reparação de dano de qualquer natureza. Cito: Art. 4º É competente, para 

as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - do domicílio do réu ou, 

a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou 

econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou 

escritório; II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; III - do domicílio 

do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de 

qualquer natureza. A lei, ao preferir o domicílio do autor ao local do fato ou 

ato, consigna que aquela deva ser priorizada, sendo essa a melhor 

exegese. Logo, resta por demais respaldado o entendimento de que a 

competência, conquanto relativa, emerge a partir do fundamento da 

demanda ajuizada, isto é, se embasada no Código de Defesa do 

Consumidor, aplica-se o que nela consta (regra específica), o que é 

corroborado pela regra prevista na própria LAJ, acima citada. No caso dos 

autos não há dúvidas de que a relação de consumo é manifesta, tanto é 

que parte dos pedidos foram formulados com base nas regras do CDC, tal 

como o que anota o pedido de inversão do ônus da prova. Nesse enfoque, 

é imperativo que se afirme a incompetência deste Juizado Especial, 

porquanto a parte autora reside em comarca diversa e os fundamentos 

que dão base à reclamação se sustentam na relação de consumo, daí 

porque têm aplicabilidade as regras específicas do CDC, inclusive a que 

toca à competência. De outra banda, tendo sido a demanda ajuizada 

perante um dos juízos do Juizado Especial Cível, é permitido o 

reconhecimento “ex officio” da chamada incompetência relativa, tal o que 
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emana do Enunciado nº 89 do Fonaje, cuja redação, transcrevo: 

ENUNCIADO 89 - A incompetência territorial pode ser reconhecida de 

ofício no sistema de juizados especiais cíveis (Aprovado no XVI Encontro 

– Rio de Janeiro/RJ). II- Posto isso, com fulcro no artigo 51, inciso III, da Lei 

9099/95, reconheço de ofício a incompetência deste Juizado Especial Cível 

para processar e julgar a presente demanda declaro extinto o processo 

sem resolução do mérito. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna 

Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011182-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO NUNES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1011182-82.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: AGNALDO 

NUNES DE CAMPOS RECLAMADO(A): IRESOLVE COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. S E N T E N Ç A 

Vistos, Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). Homologo a 

desistência da ação, para os fins do artigo 200, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil e, de conseguinte, declaro extinto o presente 

processo, fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, 17 de abril de 2020. João Alberto 

Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003273-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO MAY FLOWER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIME DA CRUZ BORGES ASSUMPCAO OAB - MT11793-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLENIO DA SILVA RIBEIRO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JOAO 

ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE PROCESSO n. 

1003273-23.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 3.524,72 ESPÉCIE: 

[Direitos / Deveres do Condômino]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: CONDOMINIO MAY FLOWER 

Endereço: AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, 595, - DE 1800/1801 A 2029/2030, 

GOIABEIRAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78032-100 POLO PASSIVO: Nome: 

GLENIO DA SILVA RIBEIRO Endereço: AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, 595, 

CASA 08, GOIABEIRAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78032-100 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme despacho, e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. AR NEGATIVO COMPLEMENTO : 1. Nos termos do 

art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar 

parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. CUIABÁ, 16 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004459-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN DE ARRUDA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS OAB - MT12882-O 

(ADVOGADO(A))

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT6486-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JOAO 

ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE PROCESSO n. 

1004459-81.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 39.920,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Obrigação de 

Fazer / Não Fazer]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: WILLIAN DE ARRUDA FIGUEIREDO Endereço: RUA 

HAVANA, 215, JARDIM DAS AMÉRICAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-609 

POLO PASSIVO: Nome: TIM S/A Endereço: RUA QUATRO, 10, SÃO JOSÉ, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78080-560 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, 

conforme despacho, e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. AR 

NEGATIVO COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não 

resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 

(um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do 

art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, independentemente de 

autorização judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, 

nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o 

disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do 

art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver 

procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, 

deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família 
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ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim 

de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da 

CNGC inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados 

deverão estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. CUIABÁ, 16 

de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016446-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALIE ANDRESSA CHIOZINI CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON DE ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT6387-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016446-80.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NATHALIE 

ANDRESSA CHIOZINI CORREA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EMERSON DE ALMEIDA DE SOUZA POLO PASSIVO: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 28/05/2020 Hora: 09:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 16 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016452-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LOURRANE RODRIGUES MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016452-87.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LOURRANE 

RODRIGUES MELO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLAITON LUIZ 

PANAZZOLO, ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

02/06/2020 Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016461-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVERIO CAMARGO DE SIQUEIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016461-49.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:OLIVERIO 

CAMARGO DE SIQUEIRA NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA 

CLEUZA DE JESUS POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 02/06/2020 

Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016468-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE MARIA CINTRA CANAVARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016468-41.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GISELE MARIA 

CINTRA CANAVARROS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

SANTANA SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 08:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016470-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROZILMA MARIA ANJOS GROSS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGO KELM OAB - MT10092-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016470-11.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROZILMA MARIA 

ANJOS GROSS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAYCON RODRIGO 

KELM POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL SA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 09:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014619-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PASSADORE & ADVOGADOS ASSOCIADOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO PASSADORE OAB - MT3008-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADM7 TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E S P A C H O Defiro o pedido formulado pela parte reclamante no id 

31323699. Assim, oficie-se aos Órgãos de Proteção ao Crédito indicados 

na peça (SERASA e SPC) para que, no prazo de 02 (dois) dias, proceda a 

exclusão do nome da parte reclamante do cadastro negativo, apenas no 

que se refere ao débito discutido nestes autos. Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016474-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANE DA SILVA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLENDA MAGALLI SILVA FELISMINO OAB - MT20550/O (ADVOGADO(A))

Adriana Silva Siqueira Mendes OAB - MT19585-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016474-48.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SUZANE DA 

SILVA BORGES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GLENDA MAGALLI 

SILVA FELISMINO, ADRIANA SILVA SIQUEIRA MENDES POLO PASSIVO: 

BANCO ITAUCARD S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 5ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 09:10 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016364-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSA MONTEIRO MOTA OAB - MT16401/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YANA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E S P A C H O Intime-se a parte Reclamante para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, esclarecer o pedido de tutela antecipada. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Juiz Adauto dos Santos Reis

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014886-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS SOARES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT OAB - MT14246-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CSF S.A. (REU)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E S P A C H O Cite-se a parte reclamada. Cumpra-se. Juiz Adauto dos 

Santos Reis

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002029-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA ILMA DE SOUSA LIRA REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E S P A C H O Verifica-se que não houve a citação da parte reclamada. 

Assim, designe-se nova audiência de conciliação e cite a reclamada. 

Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003256-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

J M LOURENCO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN CELLA TARTERO OAB - MT21008/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO RESERVA BONIFACIA BY HELBOR (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE PROCESSO n. 

1003256-84.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 36.840,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Serviços 

Profissionais, Multa Cominatória / Astreintes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: J M LOURENCO 

LEITE Endereço: RUA CANDIDO MARIANO, 290, - ATÉ 887/888, CENTRO 

NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-150 POLO PASSIVO: Nome: 

CONDOMINIO RESERVA BONIFACIA BY HELBOR Endereço: RUA 

ALFENAS, 160, JARDIM MARIANA, CUIABÁ - MT - CEP: 78040-600 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

despacho, e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. TOMAR CONHECIMENTO DA 

CERTIDÃO DO OFICIAL JUNTADA NO MOVIMENTO ANTERIOR. 

COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. CUIABÁ, 17 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016502-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS GONCALVES DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016502-16.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DOUGLAS 

GONCALVES DE MIRANDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VITOR 

BERNARDINELLI DACACHE POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 02/06/2020 

Hora: 09:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002451-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WELLEN CANDIDO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLEN CANDIDO LOPES OAB - MT11608/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EBAZAR.COM.BR. LTDA (REQUERIDO)

FABIO MAGOSSI COMUNICACAO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WELLEN CANDIDO LOPES, de 

conformidade com o despacho abaixo transcrito, para comparecer à 

audiência de conciliação designada, acompanhada de advogado(s) ou 

defensor(es) público(s). DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência que se 

realizará no dia Tipo: Conciliação Juizado Sala: 5ª JEC Data: 03/10/2019 

Hora: 09:10 (horário de Mato Grosso), no no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza n. 

275, Bairro Duque de Caxias I (Lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM) ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e não apresentando defesa, presumir-se-ão 

aceitos pela requerida como verdadeiros os fatos alegados pela 

requerente na petição inicial. 2. Não obtida a conciliação, o requerido 

oferecerá, na própria audiência, resposta escrita ou oral, acompanhada 

de documentos e rol de testemunhas e, se requerer perícia, formulará 

seus quesitos desde logo, podendo indicar assistente técnico (Art. 278 do 

CPC). 3. O não comparecimento do Promovente à Audiência de Instrução e 

Julgamento, sem prévia justificação, acarretará a extinção do processo, 

com a condenação do Promovente no pagamento das custas, na forma do 

art. 51, I, § 2º, da Lei 9.099/95. O não comparecimento do Promovido à 

Audiência de Instrução e Julgamento importará em revelia, reputando-se 

como verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o 

julgamento de plano. OBSERVAÇÕES: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. CUIABÁ, 15 de agosto de 2019 Gestora Judiciária 

Autorizado pelo Provimento 55/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004126-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRYGO CESAR LEITAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES OAB - MT15721/B 

(ADVOGADO(A))

MARCO TULIO DIAS FERREIRA OAB - MT17768/B (ADVOGADO(A))

RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA OAB - MT21238/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

PEDRO MARCELO DE SIMONE OAB - MT3937-O (ADVOGADO(A))

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RENATA ALESSANDRA SANT ANA 

MOTA, GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES, MARCO TULIO DIAS 

FERREIRA, de conformidade com o despacho abaixo transcrito, para 

comparecer à audiência de conciliação designada, acompanhada de 

advogado(s) ou defensor(es) público(s). DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência que se realizará no dia Tipo: Conciliação, Sala: 5ª JEC Data: 

08/10/2019 Hora: 10:10 (horário de Mato Grosso), no no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I (Lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM) ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, ou comparecendo e não apresentando defesa, 

presumir-se-ão aceitos pela requerida como verdadeiros os fatos 

alegados pela requerente na petição inicial. 2. Não obtida a conciliação, o 

requerido oferecerá, na própria audiência, resposta escrita ou oral, 

acompanhada de documentos e rol de testemunhas e, se requerer perícia, 

formulará seus quesitos desde logo, podendo indicar assistente técnico 

(Art. 278 do CPC). 3. O não comparecimento do Promovente à Audiência 

de Instrução e Julgamento, sem prévia justificação, acarretará a extinção 

do processo, com a condenação do Promovente no pagamento das 

custas, na forma do art. 51, I, § 2º, da Lei 9.099/95. O não 

comparecimento do Promovido à Audiência de Instrução e Julgamento 

importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais 

do autor e proferindo-se o julgamento de plano. OBSERVAÇÕES: 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. CUIABÁ, 12 

de setembro de 2019 Gestora Judiciária Autorizado pelo Provimento 

55/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007958-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MYLLENA KAROLINNY DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA OAB - MT0018870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (RECONVINDO)

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL TERRABUIO MOREIRA, de 

conformidade com o despacho abaixo transcrito, para comparecer à 

audiência de conciliação designada, acompanhada de advogado(s) ou 

defensor(es) público(s). DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência que se 

realizará no dia Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 30/10/2019 

Hora: 10:10 (horário de Mato Grosso), no no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza n. 

275, Bairro Duque de Caxias I (Lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM) ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e não apresentando defesa, presumir-se-ão 

aceitos pela requerida como verdadeiros os fatos alegados pela 

requerente na petição inicial. 2. Não obtida a conciliação, o requerido 

oferecerá, na própria audiência, resposta escrita ou oral, acompanhada 

de documentos e rol de testemunhas e, se requerer perícia, formulará 

seus quesitos desde logo, podendo indicar assistente técnico (Art. 278 do 

CPC). 3. O não comparecimento do Promovente à Audiência de Instrução e 

Julgamento, sem prévia justificação, acarretará a extinção do processo, 

com a condenação do Promovente no pagamento das custas, na forma do 

art. 51, I, § 2º, da Lei 9.099/95. O não comparecimento do Promovido à 

Audiência de Instrução e Julgamento importará em revelia, reputando-se 

como verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o 

julgamento de plano. OBSERVAÇÕES: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. CUIABÁ, 26 de setembro de 2019 Gestora 

Judiciária Autorizado pelo Provimento 55/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016512-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE REIS SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA NASCIMENTO MOLINA OAB - MT25407/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A - UTIL (REU)

 

PROCESSO n. 1016512-60.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANDRE REIS 

SOARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BARBARA NASCIMENTO 

MOLINA POLO PASSIVO: UNIAO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO 

S/A - UTIL FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 
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5ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 17 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004046-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA OAB - MT24755/O 

(ADVOGADO(A))

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E S P A C H O Intime-se a parte exequente para, no prazo de cinco dias, 

manifestar-se nos autos, sob pena de extinção e arquivamento do feito. 

Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008658-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARCELINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E S P A C H O Acolho o pedido de id 31082336 tendo em vista a 

suspensão dos prazos processuais, bem como determino o cancelamento 

da audiência de conciliação. Outrossim, vale consignar que, nesta fase 

processual não há custas e honorários advocatícios. Intime-se. Juiz 

Adauto dos Santos Reis

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016446-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALIE ANDRESSA CHIOZINI CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON DE ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT6387-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO 

DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS ajuizada por NATHALIE ANDRESSA CHIOZINI CORREA em 

desfavor de UNIMED CUIABÁ - Cooperativa de Trabalho Médico. Ressai da 

inicial que a Reclamante é beneficiária de plano de saúde junto à 

Reclamada. Relata a autora que possui QUADRO DEPRESSIVO E 

ANSIOSO CID F33.2-F41.2. Sendo assim, o médico responsável indicou o 

tratamento através de ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA, a 

ELETROCONVULSOTERAPIA, em caráter de urgência. No entanto, 

encaminhada a solicitação para a realização das sessões, a autora teve a 

negativa de cobertura contratual, com a justificativa de que o 

procedimento não consta no rol de cobertura obrigatória pelo plano de 

saúde. Pois bem. Com efeito, entendo que se revelam presentes os 

requisitos aptos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela 

vindicada no caso em comento. Analisando minuciosamente os autos, 

evidencio que razão assiste a parte reclamante, uma vez que necessita 

da cobertura do plano para realizar as sessões indicadas pelo médico 

responsável, conforme documentos que instruem a vestibular. O direito à 

saúde representa consequência constitucional indissociável do direito à 

vida. O direito subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica 

indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria 

Constituição Federal de nosso país (art. 196). Ademais, o indeferimento da 

tutela antecipada, que pode agravar sobremodo o estado de saúde da 

reclamante, seria, por seus efeitos possivelmente irreversíveis, a mais 

absoluta das iniquidades, por tornar completamente ineficaz uma possível 

sentença condenatória. Notadamente no caso destes autos, acompanho o 

entendimento jurisprudencial dominante, no seguinte sentido: “Seguro 

saúde. Ação de Obrigação de fazer c.c indenização pro danos morais e 

materiais. Autor portador de quadro de pleurite de repetição. Negativa do 

plano de saúde em custear o exame de “análise molecular de DNA para 

Painel de genes oncológicos”. Inadmissibilidade. Prescrição médica. 

Presença dos requisitos do art. 300 e seguintes do CPC/2015. Prevalência, 

ao menos em princípio, da indicação médica para a realização do exame. 

Incidência das Súmulas nº 96 e 102 desta Corte. Tutela concedida para 

obrigar a ré a custear o exame. Decisão reformada. Agravo provido.” 

(TJSP – AI 2140120-06.2016.8.26.0000 – 3ª Câmara de Direito Privado, 

Rel. Alexandre Marcondes, p. 8.6.2017).” Posto isto, DEFIRO 

PARCIALMENTE a liminar pretendida para determinar a empresa reclamada 

UNIMED CUIABÁ - Cooperativa de Trabalho Médico que AUTORIZE 

IMEDIATAMENTE a realização das 25 (vinte e cinco) sessões de 

E S T I M U L A Ç Ã O  M A G N É T I C A  T R A N S C R A N I A N A 

(ELETROCONVULSOTERAPIA), solicitadas pelo médico responsável da 

reclamante, sob pena de aplicação de multa em caso de descumprimento 

da decisão. Cite-se a parte reclamada. Conste na carta de citação as 

consequências para o caso de ausência, o prazo para apresentar defesa, 

a advertência de que poderá haver a inversão do ônus da prova por se 

tratar de relação de consumo e ainda que, em se tratando de pessoa 

jurídica, esta poderá ser representada na audiência por preposto. 

Intimem-se. Cumpra-se no plantão. Juiz Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016356-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GEAN LUCAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Trata-se de pedido liminar formulado pela parte reclamante 

na qual pretende ter realizada a suspensão de cobrança referente a 

fatura do mês de abril de 2020, bem como se abster de negativar o nome 

do autor, e ainda restabelecer a prestação de serviço. Com efeito, para a 

concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a presença de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, 

cumulativamente, que haja perigo de dano. Importa considerar que não há 

muito a ser provado pela parte reclamante no caso em apreço, uma vez 

que, ao asseverar fato negativo, impossível se apresenta trazer aos autos 

qualquer prova, senão a demonstração da cobrança, o que resta 

documentado nos autos. O perigo de dano resta apontado pelos prejuízos 

que experimentará na hipótese de ser mantida a cobrança (do que 

contesta em Juízo) no curso da demanda. Não soa jurídico determinar que 

a parte aguarde o deslinde de uma demanda que por mais célere que 

possa ser, estará a lhe apontar algum embaraço nesse transcurso, de 

modo que aparenta com razoabilidade a concessão liminar com forte na 

norma do art. 297 do CPC. Posto isso, DEFIRO a liminar vindicada para o 

fim de DETERMINAR à reclamada que SUSPENDA a cobrança objeto da 

demanda, bem como se abstenha de incluir o nome do autor nos órgãos 

de proteção ao crédito, e ainda restabeleça a prestação do serviço, no 

prazo de cinco dias, sob pena de aplicação de multa em caso de 

descumprimento da decisão. Aguarde-se a realização da audiência de 

conciliação já designada. Cite-se a parte Reclamada para contestar, no 

prazo legal, indicando-se provas, sob pena de se presumir aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte Reclamante. Intimem-se. 

Cumpra-se no plantão. Juiz Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016349-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY COELHO DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SILVA SALES DE OLIVEIRA OAB - MT27656/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071822/4/2020 Página 628 de 758



ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Trata-se de “AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE LIMITE DE 

CARTÃO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS” na qual busca o reclamante que seja a reclamada 

compelida a restabelecer o limite do Cartão Calcard Visa. Com efeito, para 

a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a presença de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, 

cumulativamente, que haja perigo de dano. Conforme ressai dos autos há 

prova bastante capaz de conduzir à verossimilhança da alegação vertida 

na inicial, porquanto resta demonstrada a redução do limite do cartão de 

crédito do reclamante. Não soa jurídico determinar que a parte aguarde o 

deslinde de uma demanda que por mais célere que possa ser, estará a lhe 

apontar algum embaraço nesse transcurso, de modo que aparenta com 

razoabilidade a concessão liminar com forte na norma do art. 297 do CPC. 

Posto isso, DEFIRO a liminar vindicada para o fim de DETERMINAR ao 

reclamado que realize o RESTABELECIMENTO do limite de R$ 1.350,00 (um 

mil trezentos e cinquenta reais), do cartão crédito do reclamante, no prazo 

de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de aplicação de multa em caso de 

descumprimento da decisão. No mais, intimem-se as partes para 

comparecer na audiência de conciliação já designada. Pelo mesmo 

mandado, cite-se a parte Requerida para querendo contestar, no prazo 

legal, indicando-se provas, sob pena de se presumirem aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela Requerente, caso não seja a ação 

contestada. Por fim, intime-se a parte reclamante para, no prazo de cinco 

dias, acostar procuração atualizada. Intime-se. Cumpra-se, COM A 

URGÊNCIA que o caso requer. Juiz Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015679-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO AUGUSTO DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO OAB - PR0081719A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Estando tempestivo o recurso inominado interposto pela 

parte reclamada e seu respectivo preparo, recebo-o nos efeitos 

devolutivo e suspensivo (LJE, art. 43). No mais, considerando que as 

contrarrazões se encontram nos autos, remetam-se os mesmos à Eg. 

Turma Recursal do Estado, grafando as homenagens deste Juízo. Juiz 

Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006826-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDA FATIMA DE SOUZA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT16014-O (ADVOGADO(A))

RENAN NADAF GUSMÃO OAB - MT16284-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Defiro o pedido de gratuidade formulado pela parte 

recorrente, nos termos do art. 99 do CPC, dispensando-a tão somente do 

pagamento do preparo do recurso. Estando tempestivo o recurso 

inominado interposto pela parte, recebo o recurso nos efeitos devolutivo e 

suspensivo (LJE, art. 43). Intime-se a parte contrária para apresentar as 

contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo, com ou sem a colação 

destas, remetam-se os autos à Eg. Turma Recursal do Estado, grafando 

as homenagens deste Juízo. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020061-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GRACI OURIVES DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY AMARAL DE ANDRADE OAB - MT24017-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020061-15.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GRACI OURIVES DE MIRANDA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A S E N T E N Ç A 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Inicialmente 

rejeito a preliminar de incompetência do juizado especial arguida pela 

reclamada em razão de necessidade de produção de prova pericial, tendo 

em vista que as provas existentes no processo são hábeis à formação de 

juízo de convicção. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. A reclamante 

alega na petição inicial que é usuário dos serviços prestados pela 

reclamada referente a Unidade Consumidora nº º 6/1325209 – 3. Informa 

que sempre manteve mesmo consumo e que por ser idosa e residir 

sozinha tem poucos aparelhos em casa, entretanto, em 26/09/2019, 

recebeu fatura com a quantia a pagar de R$ 423,92 (quatrocentos e vinte 

e três reais e noventa e dois centavos), quantia exorbitante, 

completamente destoada da média de consumo da autora dos últimos 

meses, sendo surpreendida com o aumento abrupto e injustificado na sua 

fatura de energia. Informa que tentou resolver o problema 

administrativamente para que a fatura fosse corrigida e fosse evitada a 

suspensão dos serviços, entretanto, a concessionária de energia elétrica 

além de não realizar o refaturamento das contas do autor suspendeu o 

fornecimento da energia elétrica no dia 28/10/2019. Ressalta que mesmo 

não concordando com os valores realizou o pagamento da fatura para 

evitar a suspensão do serviço, assim, pugna pela condenação da 

reclamada em indenização por danos morais. A reclamada, por sua vez, 

afirma que a fatura questionada é devidas, não havendo irregularidade na 

unidade consumidora em questão, bem como a mera alegação da autora 

não é capaz de desconstituir as faturas por se tratar de seu real 

consumo. Ao final, pugna pela improcedência da ação. Inicialmente, 

destaco que não há dúvida de que incidem sobre o caso as normas de 

proteção ao consumidor, mais especificamente a disposta no art. 6º, VIII, 

do CDC, que dispõe sobre a inversão do ônus da prova em casos de 

hipossuficiência. E, no caso, a concessionária se desincumbiu do ônus de 

comprovar a regularidade da fatura questionada, uma vez que, pela 

documentação juntada aos autos, constata-se que não houve aumento 

significativo na conta da autora após a emissão específica dessa fatura a 

justificar a indenização pretendida. Embora se perceba aumento da conta 

de luz no mês de setembro/2019, não há como creditar tal aumento a falha 

na medição, uma vez que em análise aos elementos carreados, mormente 

pelo histórico de consumo juntado pela Reclamante ID27164731, o valor 

discutido não se mostra tão dissonante em relação a outros meses. Com 

efeito, considerando os meses de dezembro/2018 a fev/2019 onde foi 

registrado um aumento de consumo médio se verifica que não houve 

aumento significativo do consumo de energia elétrica que evidencie erro 

de leitura e, por consequência, isente a consumidora do pagamento. Aliás, 

vê-se que os meses de referência em que a parte autora aponta o registro 

de consumo excessivo referem-se a SETEMBRO A FEVEREIRO, 

sabidamente a época em que se registram os maiores níveis de calor na 

capital do Estado, justificando a elevação de consumo em razão de, por 

exemplo, se fazer mais uso de aparelhos de ar condicionado e de 

umidificador de ar[1], ainda, a cobrança também se mostra razoável pelo 

aumento relativo ao "Acréscimo Bandeira Vermelha", justificando, no todo, 

os valores cobrados. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA E REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO. ICMS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE 

CÁLCULO. INCLUSÃO DO ADICIONAL DE BANDEIRAS 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071822/4/2020 Página 629 de 758



TARIFÁRIAS.ADMISSIBILIDADE. 1. Preliminares Legitimidade ativa do 

consumidor final para ajuizar ação ordinária cumulada com repetição de 

indébito relativa a tributos indiretos. Desnecessidade de dilação probatória. 

Contas de energia elétrica que indicam o nome do contribuinte. 

Preliminares rejeitadas. 2. Mérito. Pretensão da autora de reconhecer a 

ilegalidade da cobrança de ICMS, no fornecimento de energia elétrica, 

sobre o acréscimo decorrente do Sistema de Bandeiras Tarifárias. 

Descabimento. O adicional de bandeiras tarifárias está diretamente 

relacionado com as variações de custo da energia elétrica, sendo parte 

integrante do produto. Intempéries climáticas que tornam o valor da 

produção de energia elétrica mais oneroso, acarretando, em 

consequência, o aumento do ICMS, que recai sobre a mercadoria 

comercializada. Aplicação da Súmula nº 391 do E. STJ. Diferenciação com 

TUSD e TUST, os quais se referem à distribuição e transmissão da 

energia, mas não à energia elétrica em si. Precedentes deste Eg. Tribunal 

de Justiça. Sentença de improcedência do pedido mantida. Recurso não 

provido (TJSP, 13ª Câmara de Direito Privado, Apelação nº 

1018527-28.2017.8.26.0053, Relator Desembargador Djalma Lofrano Filho, 

julgado em 23/5/2018). Enfim, o conjunto probatório aponta para a 

improcedência do pedido na medida em que se mostra devido o valor 

cobrado a título de consumo de energia elétrica relativos a setembro/2019. 

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida pela reclamada e no mérito 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, 

para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Luihana Pasinato 

Gomes Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

A d a u t o  d o s  S a n t o s  R e i s  J u i z  d e  D i r e i t o  [ 1 ] 

https://pt.climate-data.org/america-do-sul/brasil/mato-grosso/cuiaba-71480

9/ https://www.rdnews.com.br/cidades/conteudos/118613
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1016746-76.2019.8.11.0001 Reclamante: 

GUILHERME DE SOUZA BIELA Reclamada: TELEFÔNICA BRASIL S/A 

(VIVO S/A) SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as 

provas entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade de 

produção de prova oral. Rejeito o pedido de juntada de comprovante 

original de negativação dos dados do Reclamante no cadastro de proteção 

ao crédito, uma vez que a Reclamada não trouxe nenhuma prova que 

descaracterize a consulta trazida na petição inicial. A preliminar de 

ausência de prova mínima dos fatos alegados na petição inicial suscitada 

pela Reclamada se confunde com o mérito e com ele será julgada. Rejeito, 

ainda, a preliminar de ausência de pretensão resistida arguida pela 

Reclamada, uma vez que o Reclamante não é obrigado a exaurir as vias 

administrativas para ingressar com reclamação judicial. Passo ao 

julgamento do mérito. Pleiteia o Reclamante indenização por danos morais 

ao argumento de que seu nome foi inserido em cadastro de restrição ao 

crédito indevidamente pela Reclamada, por débito que alega desconhecer. 

A Reclamada, em defesa, alega que não cometeu nenhum ilícito, em razão 

de que o Reclamante firmou com ele contrato de prestação de serviço de 

telefonia e deixou de adimplir com as obrigações dele decorrentes, sendo 

devida a inscrição dos seus dados no cadastro de proteção ao crédito. Da 

análise dos autos cumpre ressaltar, porém, que a Reclamada não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (CPC/2015, art. 373, II), 

vez que não juntou nenhum documento capaz de demonstrar a existência 

de relação contratual entre as partes que pudesse ensejar a inscrição dos 

dados do Reclamante no cadastro de proteção ao crédito. De fato, não 

trouxe a Reclamada aos autos nenhum documento comprovando que 

houve contratação e utilização de serviço pela Reclamante à época em 

que a fatura discutida foi gerada decorrente da linha telefônica 

mencionada na defesa. Sendo assim, resta demonstrada a falha na 

prestação de serviço por parte da Reclamada ao inscrever os dados do 

Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débito inexistente, 

devendo reparar os danos a ele causados, pois estes sem dúvida 

ultrapassam a barreira do mero aborrecimento. Corroborando: 

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

VÍNCULO CONTRATUAL E DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 

– TELEFONIA FIXA – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL 

PRESUMIDO – MANUTENÇAO DO QUANTUM ARBITRADO – 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DE OI S.A. CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO 

– RECURSO DE JOÃO ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS DESPROVIDO. 

Nas ações declaratórias negativas, em que uma das partes alega 

inexistência da relação jurídica, cabe ao réu à prova da realização do 

negócio que deu ensejo à dívida, não sendo comprovado, surge a 

obrigação de indenizar. A simples negativação ou manutenção indevida 

enseja dano moral e direito à indenização em tese, independente de 

qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e 

ao nome do cidadão. A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de 

acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa 

suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. (TJMT - Ap. 7617/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado 

04/12/2018, DJE 10/12/2018)”. Por fim, não merecem prosperar os pedidos 

de condenação em litigância de má-fé do Reclamante e contraposto 

formulados pela Reclamada, tendo vista que não restou provada a 

existência de relação jurídica. Ante o exposto, despiciendas 

considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela 

PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - DECLARAR a inexigibilidade do 

débito discutido no presente processo; 2 - CONDENAR a Reclamada a 

indenizar o Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE a partir da decisão e acrescido de juros legais a partir do 

evento danoso; 3 – OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido de 

condenação em litigância de má-fé e contraposto formulado pela 

Reclamada. Intime-se a Reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceder à exclusão do nome da Reclamante do cadastro de restrição de 

crédito apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob 

pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), 

limitada ao valor do teto permitido nos Juizados Especiais (40 salários 

mínimos) e com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento 

desta intimação. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Diani de Moraes Juíza 

Leiga Vistos Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. ADAUTO 

DOS SANTOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015372-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES (REQUERENTE)
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CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015372-25.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCELO AUGUSTO BORGES EXECUTADO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. SENTENÇA I – RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme 

art. 38 da Lei 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado nos moldes do 

artigo 355, I, do C.P.C. Inicialmente ressalto que a reclamada, fora 

devidamente citada (ID 26919463 ). Cumpre esclarecer que nos Juizados 

Especiais à revelia somente é decretada quando a parte reclamada deixa 

de comparecer em audiência e a confissão ficta somente se aplicar diante 

da inércia quanto à apresentação da peça de defesa. Passo a decidir a 

ação, com supedâneo no art. 23 da LJE. II- MÉRITO No caso vertente a 

Reclamada apenas incorreu, em confissão ficta, uma vez que deixou de 

contestar a ação e de impugnar os documentos acostados à petição 

inicial, pelo que incide a presunção de veracidade dos fatos alegados na 

peça inaugural, documentos estes que comprovam à saciedade a ilicitude 

praticada pela Reclamada que não cumpriu determinação judicial de manter 

as linhas telefônicas do Reclamante, no valor de R$ 219,99 (duzentos e 

dezenove reais e noventa e nove centavos). Resta, pois, comprovada a 

falha na prestação do serviço por parte da Reclamada, que deixou de 

cumprir determinação judicial referente aos Autos 8036644 - 

87.2018.811.0001, não procedendo a readequação da fatura do 

Reclamante no valor R$219,90 (duzentos e dezenove reais e noventa 

centavos), bem como o envio das faturas correspondentes a este valor. 

Evidencia-se, pois, que a conduta praticada pela parte da demandada 

gerou todos os transtornos reportados pelo autor e devidamente 

comprovados por meio dos documentos colacionados aos autos. Contudo, 

a confissão ficta não acarreta, sabidamente, a procedência automática 

dos pedidos, pode tornar incontroversos os fatos, porém na exata medida 

em que foram descritos e circunstanciados. No tocante ao pedido de 

indenização por dano material, verifica-se que razão não assiste ao 

reclamante. Isto porque, a Ata Notarial é documento que foi produzido por 

livre e espontânea vontade do reclamante, a fim de provar robustamente a 

situação ocorrida. Sendo assim, não é razoável esperar que a reclamada 

arque com a restituição pecuniária de uma prova que o autor achou 

necessária para comprovar minimamente seu direito (art. 373, I, 

CPC/2015). A corroborar: RECURSO INOMINADO.AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

DISCUSSÃO ENTRE PERSONAL TRAINER E FILHA DE UMA CLIENTE. 

POSTERIOR AGRESSÃO FÍSICA. PRINCÍPIO DA ORALIDADE E DO LIVRE 

CONVENCIMENTO DO JUIZ ATO ILÍCITO COMPROVADO QUANTUM 

MANTIDO. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ATA NOTARIAL AFASTADA 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. , a 1ª Turma Recursal resolve, por unanimidade de 

votos, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos exatos 

termos deste  vot  (TJPR -  1ª  Turma Recursa l  - 

0025668-66.2015.8.16.0182/0 - Curitiba - Rel.: FERNANDA DE QUADROS 

JORGENSEN GERONASSO - - J. 11.08.2016) (TJ-PR - RI: 

002566866201581601820 PR 0025668-66.2015.8.16.0182/0 (Acórdão), 

Relator: FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO, Data de 

Julgamento: 11/08/2016, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 

11/08/2016) Quanto ao pedido de indenização por danos morais merece 

acolhimento, tendo em vista toda a situação narrada pelo reclamante, vez 

que por já existir ordem judicial emanando o cumprimento de uma 

obrigação, a reclamada por mais de uma vez deixou de cumpri-la. Os 

danos morais, nessas circunstâncias, são inerentes à própria frustração, 

decorrendo daí o dever de indenizar, sem exigir qualquer outro elemento 

complementar para sua demonstração. A corroborar: RESPONSABILIDADE 

CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. 

MANUTENÇÃO DE REGISTRO EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. 

DANO MORAL. INTERESSE DE AGIR. Presente o interesse de agir da parte 

autora, que pressupõe a necessidade da tutela jurisdicional para que 

tenha seu direito garantido. O pedido de compensação pelos danos morais 

é passível de ser enfrentado em ação autônoma, até porque não fez parte 

dos pleitos formulados na ação anterior (revisional), na qual foi deferida 

tutela antecipada para vedar a inscrição nos órgãos de restrição ao 

crédito. Evidenciada a inscrição e manutenção do nome da parte autora 

em cadastros de inadimplentes em flagrante descumprimento de ordem 

judicial, resta configurado o dano moral, a teor do disposto nos arts. 5º, V 

e X, CF. O valor do dano moral deve ser estabelecido de maneira a 

compensar a lesão causada em direito da personalidade e com atenção 

aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Correção 

monetária a partir do acórdão. Os juros de mora da citação. Apelo provido. 

(Apelação Cível Nº 70077661767, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 28/03/2019). 

(TJ-RS - AC: 70077661767 RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Data de 

Julgamento: 28/03/2019, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 10/04/2019). Por fim, no tocante ao pedido de depósito 

judicial das faturas dos meses agosto e setembro e outubro/2019 e 

demais meses para fins de adimplemento e afastamento da mora, razão 

não assiste ao Reclamante. Repisa-se que no presente caso não é cabível 

o depósito judicial uma vez que é incabível a consignação em pagamento 

no rito sumaríssimo dos Juizados Especiais. Nesse sentido, cito a 

jurisprudência: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. REQUERIMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE TRIBUTO. 

INADEQUAÇÃO DAS AÇÕES DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO AO 

RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento 

interposto por I9TEC INFORMÁTICA LTDA. contra decisão proferida pelo 

Douto Juízo do 3º Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal 

que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pleiteada pelo 

agravante para que fosse autorizado o depósito judicial de tributo até o 

término do processo judicial. 2. Afirma o agravante que o tributo objeto da 

lide foi calculado de forma errônea, requerendo, com o fito de evitar 

possível execução fiscal, que seja autorizado o depósito judicial do valor 

integral da dívida. 3. Não se admite o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela na hipótese, haja vista ser incabível, no rito sumaríssimo dos 

juizados especiais, a consignação em pagamento, que possui 

procedimento especial e próprio. 4. Sobre a matéria, os claros 

precedentes, litteris: ?CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADOS 

ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS NORTEADORES. AÇÃO DE 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RITO ESPECIAL. COMPETENCIA DO 

JUÍZO DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. A LEI 12.153/09, QUE INSTITUIU 

OS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA, DEVE SER 

INTERPRETADA À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA ORALIDADE, SIMPLICIDADE, 

INFORMALIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE, PREVISTOS 

NO ART. 1º DA LEI 9.099/95, DE APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. NÃO SÃO 

COMPATÍVEIS COM OS CRITÉRIOS QUE REGEM O SISTEMA DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS AS AÇÕES QUE SE REVESTEM DE COMPLEXIDADE, 

AINDA QUE SEJAM DE PEQUENO VALOR, E AQUELAS PARA AS QUAIS A 

LEI ESTABELECE PROCEDIMENTO ESPECIAL, COMO É O CASO DA 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO 

JUÍZO SUSCITADO.? (Classe do Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA 

20110020146950CCP DF; Registro do Acórdão Número: 536165; Data de 

Julgamento: 19/09/2011; Órgão Julgador: 1ª CÂMARA CÍVEL; Relator: 

LEILA ARLANCH; Publicação no DJU: 23/09/2011 Pág.: 66; Decisão: 

CONHECER E DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. DECISÃO 

UNÂNIME). ?CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DA FAZENDA PÚBLIDA. AÇÃO 

DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PROCEDIMENTO ESPECIAL. 

INCOMPATIBILIDADE COM O RITO SUMARÍSSIMO DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS. 1. Firme na matriz constitucional que embasa a competência 

dos Juizados Especial, não se pode admitir que a sua competência 

englobe ação que contrarie os princípios da simplicidade, celeridade e 

economia processual, ainda que o valor da causa ajuste-se ao valor de 

alçada. 2. Fica afastada a competência do Juizado Especial para 

processar e julgar ação de consignação em pagamento, cujo 

procedimento especial não se ajusta à base principiológica do 

procedimento sumaríssimo próprio dos Juizados Especiais. 3. Conflito 

conhecido para declarar a competência do juízo suscitado.? (Acórdão 

n.545731, 20110020142923CCP, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2ª 

Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/10/2011, Publicado no DJE: 

07/11/2011. Pág.: 209) 5. Com essas razões, indefiro a tutela antecipada 

recursal. Recurso conhecido e desprovido. A súmula de julgamento 

servirá de acórdão, a teor do que dispõem os arts. 27 da Lei n. 12.153/09 

e 46 da Lei n. 9.099/95. (TJ-DF 07007079620168070000 

0700707-96.2016.8.07.0000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA 

FONSECA, Data de Julgamento: 06/07/2016, 3ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 12/07/2016 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) III- DISPOSITIVO Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na ação, e o faço 

para: Ratificar a Liminar concedida no ID 25787875 e MANTENHO a multa 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) anteriormente aplicada. Não se trata de 

multa diária; CONDENAR a reclamada a indenizar o reclamante pelos 

danos morais por ele suportado, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o 
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qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da 

presente decisão e acrescido de juros legais a partir da citação. 

Improcedência do dano material; Improcedência do pedido d de depósito 

judicial. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase 

(LJE, arts. 54 e 55). Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Luihana Pasinato Gomes Juíza 

Leiga do 5º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Adauto dos Santos Reis 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015087-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KELBER BRITO RODRIGUES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO ALMEIDA JOPPERT OAB - MT313353-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015087-32.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: KELBER BRITO RODRIGUES DE AMORIM REQUERIDO: VIVO 

S.A. SENTENÇA I-RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme o art. 38 

da Lei 9.099/95. OPINO. II- PRELIMINAR Ausência de Interesse Destarte, 

REJEITO a preliminar de ausência de interesse de agir, não sendo 

obrigatória a reclamação administrativa. Superada à preliminar, passo à 

análise do mérito. III-MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Pleiteia 

o reclamante ação de obrigação de fazer cumula com indenização por 

danos morais e tutela de urgência em razão da mantença de seu nome em 

órgãos de proteção ao crédito, promovido pela reclamada. Aduz, que 

pactuou acordo com a Reclamada, no mês 10/2019 para pagamento de 

dívida em atraso no valor de R$ 780,44 (setecentos e oitenta reais e 

quarenta e quatro centavos), o pagamento de entrada seria no valor de R$ 

78,04 (setenta e oito reais e quatro centavos), sendo o saldo 

remanescente parcelado em dez vezes, todas de igual valor de R$ 70,24 

(setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), com vencimento para 

todo o dia 21, findando -se no mês de julho de 2020, sendo que ao efetuar 

o pagamento teria o seu nome retirado do cadastro de inadimplentes. 

Contudo, decorrido pagamento da primeira parcela a parte Reclamada 

manteve o nome do Reclamante nos órgãos de cadastro de inadimplentes, 

dessa forma, requer indenização por danos morais. A reclamada, em sua 

defesa, afirma que o que justificou a manutenção do nome em cadastros 

desabonadores, na medida em que não houve a quitação integral de sua 

dívida, atualmente baixado, não havendo que se falar em indenização por 

dano moral. Pugna, ao final, pela improcedência da ação. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a Reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que aquela a demonstrar a sua procedência, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Analisando o processo e os 

documentos que o instruem, verifica-se que a reclamada se desincumbiu 

do ônus probatório que lhe competia, qual seja o mantimento do nome do 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, mesmo após o pagamento 

da primeira parcela do acordo pactuado. Isto porque, consoante preconiza 

o Súmula 548 do STJ: Súmula 548/STJ - Incumbe ao credor a exclusão do 

registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no 

prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do 

débito. Logo, consoante demonstrado a Reclamada não cometeu ato ilícito, 

uma vez que a exclusão do nome dos órgãos de proteção ao crédito 

dar-se-á após a quitação integral do débito. Não há qualquer prova nos 

autos de que o acordo em comento traduziria em pagamento de parcela 

única, ônus que incumbia ao reclamante ante a demonstração pelo 

reclamado que os termos do acordo foram realizados de forma diversa 

por ele alegado. Dessa forma, apenas a reclamada deu cumprimento ao 

ônus do artigo 373, II, CPC, o que impõe o afastamento da pretensão 

autoral deduzida em juízo. Do mesmo modo, não merece procedência o 

pedido de condenação da reclamada por danos morais, porquanto não 

restou comprovada falha na prestação de serviço ao manter o nome no 

cadastro. A propósito: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA POR PARCELA 

QUITADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. A autora 

alegou ter sido inscrita nos órgãos de proteção ao crédito por dívida já 

paga. Houve a juntada de comprovante de pagamento (fls. 21/22) e prova 

da inscrição negativa (fl. 10). Impunha-se à ré, a teor do art. 373, II, do 

CPC, provar a regularidade da cobrança que gerou a inscrição do nome da 

autora nos cadastros de inadimplentes. Ausente qualquer comprovante, 

conclui-se que a inscrição realizada em 07/06/2015 pelo débito vencido em 

03/05/2015, pago, inclusive antecipado, é indevida. Ilicitude da inscrição do 

nome da autora em órgão de proteção ao crédito que configura o dano 

moral in re ipsa. Quantum indenizatório fixado em R$ 7.880,00 que merece 

ser mantido, pois em conformidade com o parâmetro usualmente adotado 

por estas Turmas Recursais em situações análogas. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005953286, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, 

Julgado em 30/03/2016). IV-DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar e 

no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 

54 e 55). Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao 

MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. 

Luihana Pasinato Gomes Juíza Leiga do 5º Juizado Especial Cível da 

Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Adauto dos Santos Reis Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015087-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KELBER BRITO RODRIGUES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO ALMEIDA JOPPERT OAB - MT313353-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015087-32.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: KELBER BRITO RODRIGUES DE AMORIM REQUERIDO: VIVO 

S.A. SENTENÇA I-RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme o art. 38 

da Lei 9.099/95. OPINO. II- PRELIMINAR Ausência de Interesse Destarte, 

REJEITO a preliminar de ausência de interesse de agir, não sendo 

obrigatória a reclamação administrativa. Superada à preliminar, passo à 

análise do mérito. III-MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Pleiteia 

o reclamante ação de obrigação de fazer cumula com indenização por 

danos morais e tutela de urgência em razão da mantença de seu nome em 

órgãos de proteção ao crédito, promovido pela reclamada. Aduz, que 

pactuou acordo com a Reclamada, no mês 10/2019 para pagamento de 

dívida em atraso no valor de R$ 780,44 (setecentos e oitenta reais e 

quarenta e quatro centavos), o pagamento de entrada seria no valor de R$ 

78,04 (setenta e oito reais e quatro centavos), sendo o saldo 

remanescente parcelado em dez vezes, todas de igual valor de R$ 70,24 

(setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), com vencimento para 

todo o dia 21, findando -se no mês de julho de 2020, sendo que ao efetuar 

o pagamento teria o seu nome retirado do cadastro de inadimplentes. 
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Contudo, decorrido pagamento da primeira parcela a parte Reclamada 

manteve o nome do Reclamante nos órgãos de cadastro de inadimplentes, 

dessa forma, requer indenização por danos morais. A reclamada, em sua 

defesa, afirma que o que justificou a manutenção do nome em cadastros 

desabonadores, na medida em que não houve a quitação integral de sua 

dívida, atualmente baixado, não havendo que se falar em indenização por 

dano moral. Pugna, ao final, pela improcedência da ação. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a Reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que aquela a demonstrar a sua procedência, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Analisando o processo e os 

documentos que o instruem, verifica-se que a reclamada se desincumbiu 

do ônus probatório que lhe competia, qual seja o mantimento do nome do 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, mesmo após o pagamento 

da primeira parcela do acordo pactuado. Isto porque, consoante preconiza 

o Súmula 548 do STJ: Súmula 548/STJ - Incumbe ao credor a exclusão do 

registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no 

prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do 

débito. Logo, consoante demonstrado a Reclamada não cometeu ato ilícito, 

uma vez que a exclusão do nome dos órgãos de proteção ao crédito 

dar-se-á após a quitação integral do débito. Não há qualquer prova nos 

autos de que o acordo em comento traduziria em pagamento de parcela 

única, ônus que incumbia ao reclamante ante a demonstração pelo 

reclamado que os termos do acordo foram realizados de forma diversa 

por ele alegado. Dessa forma, apenas a reclamada deu cumprimento ao 

ônus do artigo 373, II, CPC, o que impõe o afastamento da pretensão 

autoral deduzida em juízo. Do mesmo modo, não merece procedência o 

pedido de condenação da reclamada por danos morais, porquanto não 

restou comprovada falha na prestação de serviço ao manter o nome no 

cadastro. A propósito: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA POR PARCELA 

QUITADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. A autora 

alegou ter sido inscrita nos órgãos de proteção ao crédito por dívida já 

paga. Houve a juntada de comprovante de pagamento (fls. 21/22) e prova 

da inscrição negativa (fl. 10). Impunha-se à ré, a teor do art. 373, II, do 

CPC, provar a regularidade da cobrança que gerou a inscrição do nome da 

autora nos cadastros de inadimplentes. Ausente qualquer comprovante, 

conclui-se que a inscrição realizada em 07/06/2015 pelo débito vencido em 

03/05/2015, pago, inclusive antecipado, é indevida. Ilicitude da inscrição do 

nome da autora em órgão de proteção ao crédito que configura o dano 

moral in re ipsa. Quantum indenizatório fixado em R$ 7.880,00 que merece 

ser mantido, pois em conformidade com o parâmetro usualmente adotado 

por estas Turmas Recursais em situações análogas. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005953286, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, 

Julgado em 30/03/2016). IV-DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar e 

no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 

54 e 55). Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao 

MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. 

Luihana Pasinato Gomes Juíza Leiga do 5º Juizado Especial Cível da 

Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Adauto dos Santos Reis Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002227-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MENDES CARDOSO ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002227-62.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: RAFAEL MENDES CARDOSO ROCHA REQUERIDO: TIM 

CELULAR S.A. SENTENÇA I- RELATÓRIO Dispensado o relatório, 

consoante preconiza o art. 38 da Lei 9.099/95. Sem preliminares, decido o 

mérito. Da análise dos autos, verifica-se que o nome cadastrado no PJE 

como parte Reclamante é Rafael Mendes Cardoso Rocha, contudo, a peça 

inaugural e todos os documentos colacionados são referentes à terceira 

pessoa, qual seja SIRLEI APARECIDA DUTRA, CPF 010.635.561-98. Assim, 

a inicial veio desacompanhada dos documentos necessários para sua 

propositura. Dentre os quais, destaco: documento pessoais do autor, 

procuração, comprovante de endereço, entre outros. O reclamante ajuizou 

ação de indenização por danos morais em face da reclamada, contudo, 

não trouxe aos autos, seja com a inicial, seja ao longo do processo, 

qualquer documento que comprove a existência de vínculo entre as 

partes. Determina o art. 321 do CPC, que “o juiz, ao verificar que a petição 

inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a 

complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou 

completado”. Tal requisito não foi obedecido, no presente caso, 

impondo-se o indeferimento da inicial e a extinção do feito, sem resolução 

de mérito. Preconiza o artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil, in 

verbis: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a 

petição inicial; Assim, a presente ação não merece prosperar, vez que 

evidenciada a inépcia da petição inicial. Nesse sentido, in verbis: AÇÃO 

REIVINDICATÓRIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTO 

ESSENCIAL ACOLHIDA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA TITULARIDADE DO 

IMÓVEL – DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA DEMANDA 

PETITÓRIA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EXTINÇÃO DA 

AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO 

PRAZO PRESCRICIONAL AQUISITIVO. Constitui pressuposto de 

admissibilidade da ação reivindicatória a comprovação da propriedade do 

bem reivindicado pelo autor, em virtude do direito do proprietário em 

buscar a coisa do possuidor ou detentor sem causa jurídica. A prova 

documental deve ser produzida com a peça exordial pelo autor e com a 

contestação pelo réu, não deve ser admitida a juntada de documento em 

fase posterior, notadamente em se tratando de documento essencial, 

como no caso da demanda reivindicatória, salvo as exceções elencadas 

no artigo 397 do CPC/73. A ausência de prova da propriedade do imóvel 

mediante Registro Imobiliário quando da propositura da demanda 

Reivindicatória configura ausência de pressuposto válido e regular do 

processo, que acarreta a extinção da ação, nos termos do artigo 267, IV, 

CPC/73. Diante da extinção da demanda petitória sem resolução do mérito, 

o prazo da prescrição aquisitiva (usucapião) não se interrompe. 

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. (Ap 18608/2016, DESA. 

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 15/03/2017) (TJ-MT - 

APL: 00045765320008110002 18608/2016, Relator: DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 

08/03/2017, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/03/2017) II- 

DISPOSITIVO Diante do exposto, OPINO pelo RECONHECIMENTO DA 

INÉPCIA DA INICIAL, por força do que determina o art. 330, parágrafo 

único, I do CPC, dando o processo como extinto sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, I, do mesmo diploma legal. Deixo de condenar o 

reclamante no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito titular deste 

Juizado Especial, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Luihana Pasinato Gomes Juíza Leiga do 5º Juizado Especial 

Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 

40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual 

nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Adauto dos Santos Reis Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019270-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JUANDER DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT15834-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019270-46.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JUANDER DE OLIVEIRA, DANIELA ALVES PEREIRA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. S E N T E N Ç A 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do C.P.C. Os reclamantes alegam terem adquirido passagens 

aéreas da empresa demandada, trecho Cuiabá – MT até Porto Alegre – 

RS, com embarque em 11.09.2010, com saída de Cuiabá/MT às 05h40min e 

chegada a Guarulhos/SP às 09h00min, para embarque no voo de conexão 

às 10hr00min e chegada ao destino, Porto Alegre – RS, às 11hr45min do 

mesmo dia. Afirmam que no dia 24.07.2019, foram informados que o voo 

havia sofrido alteração, sendo reacomodados em novo voo previsto para 

a mesma data, saída 06h10min do dia 11/09/2019, com conexão em 

Brasília – DF e chegaria a Porto Alegre – RS às 12h15min do dia 

11/09/2019, contudo, no momento do embarque, foram impedidos de 

embarcar, acreditam terem sido vítimas de overbooking, de modo que só 

chegaram a Porto Alegre – RS às 16hr05min do dia 11/09/2019, com 

atraso do voo de 4h20min. Deste modo, requer a condenação da 

reclamada ao pagamento de indenização por danos morais. Por sua vez, a 

reclamada afirma não ter havido ato ilícito e que o atraso do voo ocorreu 

em razão de troca de aeronave. Assim, sustenta que cumpriu com todos 

os seus deveres junto aos consumidores ao realocá-los no próximo voo, 

inexistindo danos extrapatrimoniais a indenizar. Analisado o processo e os 

documentos que o instrui, o atraso do voo contratado pelos autores resta 

incontroverso, limitando-se a ré a alegar que o fato ocorreu por 

necessidade de manutenção da aeronave não programada. Sendo 

objetiva a responsabilidade da reclamada, na qualidade de fornecedora de 

serviço, deve comprovar o adimplemento das obrigações contratuais e 

prestação adequada do serviço de transporte aéreo. Não obstante, ao 

reclamante incumbe a prova do vício do serviço, uma vez que, provado 

este, provado estará o dano. O Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei n.º 

7.565, de 1986) prevê que cumpre ao transportador a realocação de 

passageiros em caso de atraso de voo superior a 04 horas, ou, não 

sendo possível, a assunção de despesas de alimentação e hospedagem, 

sem prejuízo da responsabilidade civil. “Art. 230. Em caso de atraso da 

partida por mais de 4 (quatro) horas, o transportador providenciará o 

embarque do passageiro, em voo que ofereça serviço equivalente para o 

mesmo destino, se houver, ou restituirá, de imediato, se o passageiro o 

preferir, o valor do bilhete de passagem”. “Art. 231. Quando o transporte 

sofrer interrupção ou atraso em aeroporto de escala por período superior 

a 4 (quatro) horas, qualquer que seja o motivo, o passageiro poderá optar 

pelo endosso do bilhete de passagem ou pela imediata devolução do 

preço. Parágrafo único. Todas as despesas decorrentes da interrupção 

ou atraso da viagem, inclusive transporte de qualquer espécie, 

alimentação e hospedagem, correrão por conta do transportador 

contratual, sem prejuízo da responsabilidade civil”. Por sua vez, o Código 

de Defesa do Consumidor, determina que o dever de informação por parte 

dos fornecedores de produtos e serviços é, correlatamente, direito básico 

do consumidor: “Art. 6º São direitos básicos do consumidor: III - a 

informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, 

com especificação correta de quantidade, características, composição, 

qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que 

apresentem”; A companhia aérea não anexou nenhum documento a fim de 

provar a prestação adequada do serviço de transporte, limitando-se a 

atribuir a responsabilidade pelo atraso do voo da autora a problemas 

técnicos com aeronave. Assim, não se desincumbiu do ônus probatório 

que lhe cabia a teor do art. 373, II, CPC, e não juntou nos autos nenhum 

documento capaz de demonstrar a legalidade de seus atos, assim como 

não trouxe nenhuma prova relativa às alegações de que ocorreu a 

manutenção da aeronave, que teria provocado a alteração do voo 

inicialmente contratado pelos reclamantes. Logo, não há no caso qualquer 

causa de excludente de responsabilidade por caso fortuito ou fato de 

terceiro, sendo certo que tendo vendido bilhetes para determinado horário 

e sendo impedido de trafegar pelas autoridades da aviação civil em razão 

de problemas técnicos, deve a reclamada reparar os danos causados. 

Desta feita, a situação vivenciada pelos reclamantes decorrente da 

demora, desconforto, aflição e transtornos a que fora submetida, 

ultrapassa o limite do mero aborrecimento. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. 

TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. 

CANCELAMENTO DE VOO EM FUNÇÃO DE MANUTENÇÃO DA 

AERONAVE. ATRASO DE MAIS DE SETE HORAS PARA CHEGADA AO 

DESTINO. DEVER DE INDENIZAR ASSENTE. É de ser mantida a sentença 

de procedência do pedido de indenização por danos morais, pois as 

companhias aéreas respondem objetivamente pelos danos causados aos 

transportados. No caso em apreço, a ré não logrou demonstrar causa 

excludente de responsabilidade, já que a necessidade de manutenção de 

aeronave não é fato imprevisível. Atraso superior a sete horas para 

chegada ao destino. Indenização mantida em R$ 3.000,00 (três mil reais) 

para cada autor, pois adequado e proporcional. APELO DESPROVIDO. 

UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70069966893, Décima Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 

28/07/2016). No que se refere ao quantum indenizatório, o procedimento 

de sua fixação é norteado pelo critério da proporcionalidade, segundo o 

qual devem ser levadas em consideração as circunstâncias em que o fato 

danoso ocorreu, o grau de culpa do causador do dano e a realidade 

financeira dos litigantes. O valor a ser arbitrado por danos morais não 

deve também ser desmedido que leve ao enriquecimento sem causa, 

tampouco ínfimo, a ponto da reclamada não perceber seu desacerto. Na 

hipótese presente, infere-se que a parte reclamada não agiu com culpa 

grave, mas é de grande porte, do ponto de vista de suas possibilidades 

econômico-financeiras. A repercussão do fato danoso na esfera íntima 

das partes autoras podem ser classificada como moderada, se 

comparada a outras adversidades e considerando que o atraso foi de 

apenas 04h20min. Feitas as ponderações supra, considero adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais) 

para cada reclamante. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA da presente ação 

para CONDENAR a reclamada a compensar os reclamantes pelos danos 

morais sofridos, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada um, 

corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de 

juros legais a incidir da data da citação. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). Ao reverso, nada 

sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, 

para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Luihana Pasinato 

Gomes Juíza Leiga do 5º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Adauto dos 

Santos Reis Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019156-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA HELENA GIRALDELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA HELENA GIRALDELLI OAB - MT0009141A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019156-10.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MONICA HELENA GIRALDELLI REQUERIDO: BOOKING.COM 

BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. S E N T E N Ç A 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Deixo de 

acolher a preliminar de ilegitimidade passiva de BOOKING.COM BRASIL 

SERVIÇOS DE RESERVAS DE HOTÉIS LTDA, tendo em vista que é legitima 

para figurar no polo passivo, eis que o produto foi adquirido junto ao site 

da reclamada, bem como obtém lucro na venda, restando demonstrada a 

relação consumerista, portanto, não havendo que se falar em ilegitimidade 

passiva. Segundo inteligência do art. 14 do CDC, eventuais danos 
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causados ao consumidor devem ser respondidos de forma objetiva, pelo 

Reclamado, independentemente do grau de culpa, sendo suficiente a 

prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que 

restou devidamente comprovado. No tocante à preliminar arguida acerca 

da inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, se confunde com o 

mérito da lide, de modo que com ele deve ser analisado. Rejeito a 

preliminar de inépcia da inicial arguida pelo Reclamado, uma vez que 

ausente qualquer vício capaz de ensejar a inépcia da inicial, conforme 

previsão do art. 330, § 1º do CPC. Superada às preliminares, passo à 

análise do mérito. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. A reclamante 

alega ter realizado uma reserva nº. 3806533782, no site da reclamada, 

destinada à hospedagem no período entre 20/11/2019 a 24/11/2019, na 

categoria não reembolsável, via Booking.com, para se hospedar no HOTEL 

RQ BOSQUE TOBALADA, localizado na Cidade de Santiago-Chile para 

assistir à final da Copa Libertadores da América de 2019. Aduz que o 

valor total pago pela hospedagem foi na quantia de R$ 1.704,04 (um mil 

setecentos e quatro reais e quatro centavos). Informa que a partir da data 

de 18/10/2019 passaram a ocorrer manifestações extremamente violentas 

por todo o País Chileno, contabilizando mais de 20 (vinte) mortes, 

acarretando assim, por motivos de segurança, a alteração do local da 

partida. Aduz, ainda que a confirmação da alteração do local da partida 

pela CONMEBOL, se deu efetivamente na data de 06/11/2019. Informou 

que muito embora tenha realizado a reserva na categoria não 

reembolsável, a situação caótica vivenciada na Cidade de Santiago teve 

início apenas no dia 18/10/2019, ou seja, mais de 30 dias após a 

realização da reserva na data de 12/09/2019, portanto, a situação 

imprevisível e inesperada. Aduz que tentou solucionar o imbróglio de 

diversas formas, contudo, não conseguiu resolver administrativamente 

com a Reclamada, em decorrência disso ingressou com a ação pleiteando 

indenização por danos materiais e morais. A reclamada, em sua defesa, 

se limita a argumentar que atua como mera intermediadora, não sendo 

responsável pela cobrança, apontando culpa exclusiva da consumidora, 

afirmando que a tarifa não é reembolsável. Por se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, em que a 

reclamada está mais aptas a provar o insucesso da demanda do que 

aquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da 

prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. No mérito, o cerne da questão é se a 

requerida tem dever de restituir os valores pagos pela autora. De fato, não 

há dúvidas de que a autora, num primeiro momento realizou a reserva para 

o período de estada compreendido entre 20 a 24 de novembro de 2019, 

pagando US$370,80, convertido em R$ 1.704,04 (um mil setecentos e 

quatro reais e quatro centavos). E a demandante reconhece que por 

iniciativa sua, resolveu cancelar a reserva. Todavia, a alteração ficou 

condicionada ao pagamento de penalidade de 100% do valor pago ID 

28828346, pois o tarifário aplicado seria mais baixo - ‘não reembolsável’. 

Pois bem. Tenho que assiste parcial razão a autora porque a imposição da 

perda integral do valor pago sem a devida contraprestação do serviço não 

se coaduna com princípios da boa-fé, equidade e razoabilidade que impera 

em todos os contratos, mormente naqueles em que a natureza é 

consumerista. E no caso, a requerida também não demonstrou qualquer 

prejuízo concreto ou excepcional decorrente do cancelamento da compra 

das diárias, a ponto de justificar a retenção integral da quantia paga pela 

autora. Acrescento que é abusiva a cláusula contratual que prevê a 

retenção do valor integral pago pela reserva do hotel (tarifa não 

reembolsável), nos termos do art. 51, IV, do CDC, devendo o valor 

restituível ser reduzido equitativamente, na forma do art. 413, do CC. E, 

considerando que a autora desistiu por motivos de força maior e não fez 

uso do prazo de arrependimento como previsto no art. 49 do Código de 

Defesa do Consumidor , deve suportar uma penalidade a fim de ressarcir 

despesas administrativas suportadas pela requerida. Neste ponto, 

destaco a fragilidade probatória, em face da insuficiência dos documentos 

trazidos pela requerida, como prova dos termos contratados e eventuais 

encargos administrativos a serem pagos pelo consumidor desistente. 

Sequer houve demonstração dos exatos termos da política de 

cancelamento e alteração da “tarifa não reembolsável” aplicada no sítio 

eletrônico da requerida quando a autora efetivou a compra – tela sistêmica 

ID 28828346. Por isso, nesse ponto, arbitro a restituição de 70% do valor 

pago, levando em consideração o período que perdurou a reserva e a 

possibilidade de nova comercialização da hospedagem. Dessa forma, 

entendo como incontroverso a título de indenização por dano material o 

valor de R$1.192,82 (mil, cento e noventa e dois reais e oitenta e dois 

centavos). Nessa linha já decidiram as Turmas Recursais Cíveis em casos 

análogos: AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE RESERVA EM HOTEL. TARIFA NÃO 

REEMBOLSÁVEL. NÃO É ABUSIVA A CLÁUSULA QUE PREVÊ A PERDA 

DO VALOR PAGO PELA HOSPEDAGEM EM CASO DE DESISTÊNCIA, 

RESSALVADA A HIPÓTESE DE ARREPENDIMENTO PREVISTA NO ART. 49 

DO CDC. ENTRETANTO, DIANTE DO CARÁTER PENAL DA CLÁUSULA, 

CABÍVEL A REDUÇÃO EQUITATIVA NA FORMA DO ART. 413 DO CÓDIGO 

CIVIL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO EM 

PARTE. (Recurso Cível Nº 71006026595, Terceira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em 

09/06/2016). RECURSO INOMINADO. RESERVA EM HOTEL. AÇÃO DE 

RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BOOKING.COM ARGUIDA EM 

CONTRARRAZÕES AFASTADA. RÉ QUE COMERCIALIZA PRODUTO, NÃO 

SENDO MERA INTERMEDIÁRIA. CANCELAMENTO DA RESERVA EM 

HOTEL. COBRANÇA DO VALOR INTEGRAL DA DIÁRIA. TARIFA NÃO 

REEMBOLSÁVEL. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA. REDUÇÃO EQUITATIVA 

DO VALOR A SER RESTITUÍDO, NOS TERMOS DO ART. 413, DO CC. 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DESCUMPRIMENTO 

CONTRATUAL QUE, POR SI SÓ, NÃO É CAPAZ DE ENSEJAR 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71007347503, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 12/12/2017). (TJ-RS - Recurso Cível: 

71007347503 RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Data de Julgamento: 

12/12/2017, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 13/12/2017). Outrossim, a alegação de que a parte 

reclamante tenha sofrido danos morais não encontra guarida nos autos, 

porque o dano moral, propriamente dito, consiste na lesão de um direito 

causado por um ato ilícito que fere o sentimento mais íntimo da pessoa, 

abalam a sua honra, a sua personalidade, enfim, a dignidade do indivíduo. 

Atenta-se que para a configuração da ocorrência dos danos morais há 

que existir nexo de causalidade entre a conduta do ofensor e as 

consequências nocivas à moral do ofendido. Sem o nexo de causalidade, 

não há o que se reparar. Nessa senda, tenho que cada situação trazida 

ao conhecimento do judiciário deva ser sopesada de forma individual e 

cautelosa, sob pena de propiciarmos o fomento das ações reparatórias 

nesse sentido, concedendo verbas indenizatórias a toda pessoa que 

passe por uma desagradável situação em um acontecimento da vida que 

evidencie tão somente, mero dissabor, não retratando efetivamente o 

dever de reparar o “mal causado”. Há que existir nos autos, ao menos, a 

referência mínima dos abalos morais suportados pela parte no caso 

concreto, mas não de forma genérica, pois em assim sendo, a ausência 

da objetiva e verossímil alegação implicará no afastamento da verba 

indenizatória pretendida. É cristalino que a simples menção de que a parte 

teria sofrido abalos morais, não demonstrados na essência, constitui 

impeditivo à indenização. Logo, não cabe ressarcimento diante de meras 

conjecturas. Deve existir o dano moral e ser descrito na sua essência a 

fim de a parte requerente tenha direito à pretensão indenizatória 

postulada. No vertente caso, não vejo como crível que o fato relatado 

tenha sido suficiente para causar sofrimento injusto, constrangimento, 

descompasso emocional e físico à parte autora, culminando no abalo da 

dignidade e honradez da mesma. A corroborar: AÇÃO DE REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE 

RESERVA EM HOTEL. TARIFA NÃO REEMBOLSÁVEL. NÃO É ABUSIVA A 

CLÁUSULA QUE PREVÊ A PERDA DO VALOR PAGO PELA HOSPEDAGEM 

EM CASO DE DESISTÊNCIA, RESSALVADA A HIPÓTESE DE 

ARREPENDIMENTO PREVISTA NO ART. 49 DO CDC. ENTRETANTO, DIANTE 

DO CARÁTER PENAL DA CLÁUSULA, CABÍVEL A REDUÇÃO EQUITATIVA 

NA FORMA DO ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (Recurso Cível Nº 

71006026595, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Cleber Augusto Tonial, Julgado em 09/06/2016). (TJ-RS - Recurso Cível: 

71006026595 RS, Relator: Cleber Augusto Tonial, Data de Julgamento: 

09/06/2016, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 13/06/2016). Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das 

preliminares arguidas e no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação e 
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o faço para: CONDENAR a reclamada a restituir a reclamante o valor de 

R$1.192,82 (mil, cento e noventa e dois reais e oitenta e dois centavos), o 

qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de 

juros legais a partir do respectivo desembolso. Improcedência dos danos 

morais. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/1995. Luihana Pasinato Gomes Juíza Leiga VISTOS, Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Adauto dos Santos Reis Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007703-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO RODRIGUES PORTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA OAB - MT25260/O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA OAB - MT23784-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007703-18.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VALDIVINO RODRIGUES PORTO REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. OPINO. Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência do 

juizado especial arguida pela reclamada em razão de necessidade de 

produção de prova pericial, tendo em vista que as provas existentes no 

processo são hábeis à formação de juízo de convicção. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do C.P.C. Supera à preliminar, passo ao exame do mérito. O 

Reclamante alega na petição inicial que é usuário dos serviços prestados 

pela Reclamada Matrícula nº 86773 – 0. Afirma que após manutenção nos 

canos da rua sua residência ficou sem o fornecimento regular de água 

interrompido há mais de 10 dias. Informou o protocolo nº 41225221 datado 

do dia 12 de setembro de 2019, afirmando que após 24 horas nenhuma 

providência foi tomada pela Reclamada, razão pela qual diante de todo o 

descaso relatado, ingressou com ação pleiteando o restabelecimento do 

fornecimento de água, bem como indenização por danos morais. A 

Reclamada, por sua vez, afirma que solicitou a entrega de caminhão pipa 

para abastecer água na casa do Autor, para evitar possíveis problemas 

causados pela falta de água, bem como que realizou vistoria no local a fim 

de verificar a normalidade do abastecimento e da pressão da água, 

constatando a normalidade do serviço de abastecimento fornecido pela 

Concessionária, inexistindo assim o dever de indenizar, pugnando pela 

improcedência da ação. No caso, tratando-se de relação de consumo, na 

qual a Reclamada encontra-se mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que a Reclamante demonstrar a sua procedência, impõe-se a 

inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Da análise dos documentos 

acostados aos autos tem-se que a Reclamada não se desincumbiu do 

ônus probatório que lhe competia a teor do art. 373, II, do CPC, não 

produzindo provas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito da Reclamante, cingindo-se a formular alegações sem qualquer 

lastro probatório, uma vez que, as telas sistêmicas apresentadas 

juntamente com a defesa não são hábeis a comprovar as suas alegações, 

por se tratar de prova única, produzida unilateralmente, e de fácil 

manipulação. Por outro lado, a Reclamante, informou na inicial que após as 

reclamações e solicitação do carro pipa, em razão da ausência de água, 

fatos estes corroborados nos documentos anexados pela própria 

Reclamada, nos protocolos de atendimento. Desta feita, resta evidente o 

defeito na prestação do serviço, visto que a Reclamada não cumpriu 

aquilo que ela própria ofereceu e contratou com a Reclamante, nos termos 

do art. 14, §1º, I do CDC. Portanto, caracterizada a suspensão indevida do 

fornecimento de água à residência da Autora, serviço esse de caráter 

essencial, a condenação da prestadora de serviço é medida que se 

impõe. A propósito: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS E LUCROS CESSANTES. CORSAN. 

RESTAURANTE. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM 27 DE 

DEZEMBRO DE 2013 E DE 30 DE DEZEMBRO ATÉ 3 DE JANEIRO DE 2014 

SEM QUALQUER COMUNICAÇÃO OU EXPLICAÇÃO. O ESTABELECIMENTO 

FICOU SEM VIABILIDADE DE FUNCIONAMENTO PLENO. PROVA QUE 

CORROBORA AS ALEGAÇÕES DA INICIAL. DEVER DE INDENIZAR. 

DANOS MATERIAIS CONSISTENTES NO PAGAMENTO DE CAMINHÕES 

PIPA. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 4.000,000 E QUE NÃO COMPORTA 

REDUÇÃO. SITUAÇÃO QUE CAUSOU MÁCULA A IMAGEM DA PESSOA 

JURÍDICA. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71005846480, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 26/02/2016)”. Ante o 

exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela PROCEDÊNCIA 

dos pedidos formulados na inicial, e o faço para: RATIFICAR a Medida 

liminar concedida no ID 23960001 e ante a comprovação de cumprimento 

da medida determinada, deixo de aplicar a multa cominada. CONDENAR a 

Reclamada a pagar o Reclamante o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 

pelos danos morais, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE a partir desta decisão e acrescido de juros legais a partir da 

citação. Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do cálculo 

pela parte autora, no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se 

a parte requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze 

dias, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523, §1º, do CPC, em 

consonância com a Súmula nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única 

do Estado de Mato Grosso. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). Submeto o presente projeto 

de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 

da Lei 9.099/1995. Luihana Pasinato Gomes Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Adauto dos Santos 

Reis Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019248-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA TOMAZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1019248-85.2019.8.11.0001 Reclamante: 

MARCIA TOMAZ DOS SANTOS Reclamado: ÁGUAS CUIABÁ S/A S E N T E 

N Ç A Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral e 

da prova pericial. Sem preliminares, passa-se ao julgamento do mérito. A 

Reclamante na petição inicial alega: -que é usuária do imóvel registrado na 

matrícula n. 375529-0, e, que ela estava registrada em nome de seu 

ex-esposo Sr. Cosme dos Santos; -que se divorciaram, sendo avençado, 

que o imóvel onde está registrada a matrícula 375529-0, ficaria em sua 

posse; -que compareceu na agência da Reclamada na data de 

28/10/2019, a fim de transferir a titularidade do imóvel para seu nome, 

momento em que também questionou o valor cobrado na fatura de 

setembro/2019, porém não obteve êxito; - que a fatura cobrada pela 

Reclamada é decorrente de irregularidade no valor de R$ 1.211,77 (um mil 

e duzentos e onze reais e setenta e sete centavos) a qual desconhece a 

origem; - que em razão da recusa em ser realizada a transferência da 

titularidade da matrícula, está impedida de regularizar a situação do imóvel 

ou ainda de parcelar a dívida, sendo, exigido o pagamento integral da 

fatura, e, por isso, teve o serviço de água suspenso pela reclamada, 

razão pela qual pleiteia a declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais. A Reclamada, por sua vez, sustenta: - que 

a Reclamante foi informada sobre da existência de débitos pendentes, e 
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da documentação necessária para realização da transferência dos 

débitos anteriores para o responsável pela matrícula antes da sua entrada 

no imóvel; - que não houve recusa de transferência de titularidade em 

favor da Reclamante, tampouco foi condicionado o procedimento ao 

pagamento dos débitos anteriores; - que o procedimento não foi concluído 

em razão da autora não ter apresentado a documentação exigida pela 

legislação setorial; -que foi realizada vistoria no imóvel na data de 

23/09/2019, sendo constatada a ocorrência de irregularidade no 

hidrômetro, razão pela qual foi gerada fatura cobrando multa pela prática 

de desvio de água, no valor de R$ 1.211,77 (um mil e duzentos e onze 

reais e setenta e sete centavos), sendo devida a cobrança. Analisado o 

processo e os documentos acostados, verifica-se que a Reclamada na 

defesa ao contestar a negativa de transferência de titularidade da 

matrícula, apresentou no corpo da peça documentos relativos à matrícula 

diversa ao objeto da demanda. Isto porque, os documentos apresentados 

no corpo da peça defensiva se referem a matrícula n. 54000-5, em nome 

de Toledo do Brasil Ind., enquanto a matrícula objeto da demanda n. 

375529. Sendo assim, conclui-se que a Reclamada não se desincumbiu do 

ônus probatório que lhe competia (art. 373, II do CPC), pois não comprovou 

que a Reclamante não apresentou a documentação solicitada, tendo 

inclusive, confirmado que ela compareceu a agência por mais de uma vez 

a fim de realizar a transferência de titularidade da matrícula. De outra 

banda, é importante consignar que a Reclamante era usuária do serviço 

antes da solicitação de transferência de titularidade, pois morava no local 

com sua família, e, o pedido de troca foi necessário em razão do divórcio 

do casal. Deste modo, os débitos anteriores também são de sua 

responsabilidade, ainda, que a matrícula não estivesse em seu nome, pois 

ela utilizou do serviço prestado pela Reclamada. Assim, ainda que a 

matrícula do imóvel não estivesse sob sua titularidade, o fato de ter 

usufruído do serviço, em que pese a época a matrícula estivesse em nome 

do seu ex-esposo, não a exime da responsabilidade pelo pagamento das 

faturas geradas antes do divórcio, tal condição se dá em razão do caráter 

do débito decorrente do uso da água ser propter personae. Neste sentido: 

“FORNECIMENTO DE ÁGUA. OBRIGAÇÃO DE CARÁTER PESSOAL. 

RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. 

APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a contraprestação 

pela oferta de serviço de água não tem natureza jurídica de obrigação 

propter rem, na medida em que não se vincula à titularidade do imóvel. 2. 

Assim, a cobrança dos débitos deve ser dirigida àquele que efetivamente 

consumiu ou teve à sua disposição o serviço prestado pela 

concessionária. 3. Apelo a que se nega provimento. (TJPE – AC: 4906721 

PE, Relator: José Fernandes de Lemos, Data de Julgamento: 29/01/2020, 

Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 13/02/2020).”. G.n. Sendo assim, 

concluo que a Reclamante também é responsável pelos débitos gerados 

no imóvel a época em que ainda era casada com o titular do imóvel em 

razão do fato de que usufruía do serviço de água prestado pela 

Reclamada. Contudo, no que tange a fatura emitida em setembro/2019, 

verifica-se pelos documentos acostados pela reclamada, que os 

procedimentos adotados pela empresa ré para apuração da irregularidade 

no hidrômetro estão em desacordo com a legislação vigente. Ora, se a 

demandada estava pretendendo a recuperação de consumo deveria 

proceder na forma prevista no art. 104 e 105 da AMAES - Agência 

Municipal de Água e Esgoto Sanitário de Cuiabá, abaixo transcritos: Art. 

104. Verificada a INFRAÇÃO ou a inobservância deste Regulamento, o 

infrator será notificado pela CONCESSIONÁRIA. Art.105. É assegurado ao 

infrator o direito de recorrer à CONCESSIONÁRIA, no prazo de 15 (quinze) 

dias contados do recebimento da notificação. Parágrafo Único. Da decisão 

da CONCESSIONÁRIA cabe recurso para a AGÊNCIA REGULADORA, em 

igual prazo. Denota-se que os registros fotográficos utilizados pela 

Reclamada para comprovar a irregularidade no hidrômetro da autora, 

foram produzidos unilateralmente, sem que a Reclamante estivesse 

presente no momento em que a vistoria foi realizada, não tendo sido 

sequer notificada do procedimento realizado pela Reclamada. Deste modo, 

forçoso reconhecer que o procedimento de apuração de irregularidade 

realizado, foi feito de maneira unilateral, sem a observação do 

contraditório e ampla defesa, princípios básicos de nosso ordenamento 

jurídico. Outrossim, a inversão do ônus da prova constitui-se em 

prerrogativa legal da relação de consumo, estabelecida por critério legal 

em certos casos, termos do artigo 6º, VIII, do CDC. Desta forma, merece 

guarida a pretensão do Reclamante em ver declaro inexigível o débito, 

referente ao consumo ilegalmente recuperado pela Reclamada. Além do 

mais, a norma estabelecida pela AMAES – Agência Municipal de Água e 

Esgoto Sanitário de Cuiabá, visa proteger o consumidor, oportunizando a 

este as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, o 

que não ocorreu no caso em tela, devendo ser desconstituída a referida 

fatura. Corroborando: “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCESSIONÁRIA DE SANEAMENTO 

E ABASTECIMENTO DE ÁGUA. SUPOSTA IRREGULARIDADE NO 

CONSUMO. PROVAS PRODUZIDAS DE FORMA UNILATERAL. 

IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO DESCONSTITUIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS 

MANTIDOS. RECURO DE APELAÇÃO A QUE SE DÁ PARCIAL 

PROVIMENTO. 1. Aduz a parte Apelante que teria agido corretamente e 

que os valores cobrados seriam devidos por se referirem ao desvio de 

2000 m³ de água para encher o açude da propriedade do demandado, o 

que teria sido comprovado pelos documentos de inspeção juntados. 2. 

Decidiu acertadamente o magistrado de 1º grau, quando entendeu que as 

provas produzidas unilateralmente pela Apelante não seriam suficientes 

para confirmar a prática do ilícito. 3. A apuração de fraudes realizada 

unilateralmente é abusiva por afronta aos princípios do contraditório e 

ampla defesa. 4 Considerando que os documentos apresentados como 

prova da dívida não podem ser admitidos, pois produzidos unilateralmente, 

conclui-se que a cobrança é irregular. 6. Apelação não provida. (Apl. 

0001282-81.2012.8.17.1280 PE – Primeira Câmara Regional de Caruaru – 

Relator: Sílvio Neves Baptista Filho – Publicação: 28/11/2017)”. Desta feita, 

tem-se que a responsabilidade da empresa reclamada como fornecedora 

de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: 

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Tal 

responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, o que de fato não 

ocorreu. Logo, conclui-se que efetivamente houve falha na prestação do 

serviço, na medida em que a reclamada efetuou suspensão do 

fornecimento de água por débito decorrente de cobrança indevida. 

Destarte, a suspensão no fornecimento de água realizada pela reclamada 

ocasionou frustração e angústia a consumidora, sendo suficiente para a 

presunção do dano moral (damnum in re ipsa), e ultrapassam o mero 

aborrecimento. A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA. INCIDÊNCIA 

DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUTOR QUE SE INSURGE 

CONTRA A COBRANÇA DE FATURAS DE ÁGUA COM VALORES 

EXORBITANTES. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA COM 

REQUERIMENTO DE PERÍCIA TÉCNICA. PRECLUSÃO. PEDIDO DE PROVA 

PERICIAL QUE NÃO FOI ESPECIFICADO EM MOMENTO OPORTUNO. NÃO 

CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO RECURSAL 

QUE GIRA EM TORNO DA VALIDADE DAS COBRANÇAS. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. PARTE RECORRENTE QUE NÃO COMPROVOU FATO 

EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DA AUTORA (ART. 373 II DO 

CPC) OU DA CAUSA DE EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE (ART. 14, § 

3º DO CDC). COBRANÇAS EXCESSIVAS E INDEVIDAS QUE GERARAM A 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E INSCRIÇÃO INDEVIDA NO 

CADASTRO DE INADIMPLEMENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM OS PRÍNCIPIOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ SE – AP: 

0007530-30.2017.8.25.0053 – Segunda Câmara Cível, Relator: Alberto 

Romeu Gouveia Leite – Julgado: 14/05/2019). Ante o exposto, nos termos 

do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA 

DOS PEDIDOS formulados na inicial, e, o faço para: 1 – DETERMINAR que a 

Reclamada realize a transferência de titularidade da matrícula sob o n. 

375529 em favor da Reclamante sob pena de aplicação de multa diária no 

valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao valor do teto permitido nos 

Juizados Especiais (40 salários mínimos), com incidência a partir do 6º dia 

contados do recebimento desta intimação. 2 - DECLARAR a inexistência 

da fatura no valor de R$ 1.211,77 (um mil e duzentos e onze reais e 

setenta e sete centavos), com vencimento em 11/10/2019, discutida nos 

autos. 3 – CONDENAR a Reclamada a indenizar a Reclamante pelos danos 

morais sofridos, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e 
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acrescido de juros legais a partir do evento danoso. 4 - MANTENHO a 

liminar concedida id. 26766447. Sem custas ou honorários advocatícios 

nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Diani de Moraes Juíza 

Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença elaborado pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. ADAUTO 

DOS SANTOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015403-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015403-45.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: IVAN GOMES DE OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A S E N T E N Ç A I – 

RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II – 

MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento 

o caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Trata-se de demanda em que a 

causa de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da 

parte Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida a qual 

o autor alega se indevida, uma vez que oriunda de débitos referentes ao 

consumo de energia de imóvel à época não era de sua propriedade. 

Portanto, sustenta ser indevida a negativação de seu nome no valor de 

R$154,85 (cento e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), 

débito vencido em 08/08/2017, com data de inclusão em 27/12/2017. 

Alega, ainda, que efetuou a compra do imóvel, sendo o referido imóvel 

entregue apenas em 10/07/2017, sendo requerido a transferência de 

titularidade da Unidade Consumidora em 12/07/2017, (Protocolo nº 

60797922), não podendo responder por débitos pretéritos da Unidade 

consumidora. Ao final, pugnou pela declaração de inexistência do débito 

que originou a negativação em comento, bem como indenização por danos 

morais, determinar a transferência das faturas objeto da demanda para o 

nome do locatário e determinar o restabelecimento dos serviços. A 

reclamada, em contestação, alega a existência de contrato de prestação 

de serviços de energia elétrica firmado pelo autor referente à UC, ainda 

ressalta a existência de faturas em aberto, razão pela qual o apontamento 

dos dados da autor no cadastro de inadimplentes configura exercício 

regular do direito. Por se tratar de relação de consumo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Analisado o processo e os 

documentos a ele acostados, verifica-se que a reclamada não trouxe o 

contrato firmado pelo autor referente à unidade consumidora em 

discussão pelo período correspondente a negativação, motivo pelo qual 

reputo como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Não se pode olvidar, 

também, que era ônus da demandada demonstrar o seu vínculo com o 

reclamante, com o fito de ratificar a origem do débito inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito no valor de no valor R$154,85 (cento e cinquenta e 

quatro reais e oitenta e cinco centavos), o que, igualmente, não o fez. 

Logo, não tendo sido comprovada a relação contratual entre as partes, e, 

via de consequência, que a inserção do nome do autor decorreu do 

inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pelo 

consumidor, deve o débito discutido nos autos ser declarado ilegal. Nesse 

sentido: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO 

NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TELAS UNILATERAIS E FATURAS 

INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – ÚNICA INSCRIÇÃO – 

DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – FIXAÇÃO DA 

INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – 

RECURSO PROVIDO. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica 

pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que 

requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a 

contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. As telas e 

faturas juntadas em contestação não são suficientes para demonstrar a 

contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que 

devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros 

elementos de prova.A contratação, quando negada, se prova mediante a 

juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por 

meio de provas unilaterais consubstanciadas em faturas e telas de 

computador interno.Não restando comprovada a contratação e a origem 

do débito, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a 

restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços e na o 

consumidor suportar os riscos do negócio.A inscrição indevida do nome 

do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral “in re ipsa”, sobretudo se não há inscrição prévia, sendo a única 

restrição constante do extrato.O valor da indenização por dano moral 

deve ser fixado segundo critérios de razoabil idade e 

proporcionalidade.Sentença reformada.Recurso provido. (N.U 

1005066-30.2017.8.11.0045, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019). 

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO À 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - TELAS SISTÊMICAS - PROVA UNILATERAL - ORIGEM 

DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - 

VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS PARÂMETROS 

DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO - 

DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS - MANTIDA - RECURSO 

DA REQUERIDA CONHECIDO E NÃO PROVIDO - RECURSO DA 

RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Cabe a 

impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao 

benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente 

possui condições de arcar com as despesas processuais, deve 

prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.2. A reclamada 

não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do direito da reclamante, de modo que não ficou demonstrada a 

legalidade da negativação do seu nome nos cadastros de inadimplentes, 

pois não juntou comprovação de contratação dos serviços.3. As telas 

sistêmicas juntadas à defesa são documentos produzidos unilateralmente 

e, portanto, inservíveis para prova da existência de relação jurídica 

contratual entre as partes. 4. Na hipótese, a referida inscrição nos órgãos 

de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o 

dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem 

como artigo 14, do CDC.5. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da 

conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.(N.U 

1003824-02.2018.8.11.0045, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/06/2019, Publicado no 

DJE 07/06/2019). Do mesmo modo, merece procedência o pedido de 

condenação da empresa reclamada por danos morais, porquanto restou 

comprovada sua falha na prestação de serviço ao inserir o nome do 

reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito não comprovado. 

No que concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. 

O Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida 

de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e angústia, 

na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

parte requerente teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. Analisando os 

documentos trazidos pela parte reclamante, observa-se que a inscrição 
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ora discutida é o único registro em seu nome, o que afasta a incidência da 

súmula nº 385 do STJ. De outra banda, quanto ao pleito contraposto 

apresentado pela reclamada, não merece ser acolhido, em razão da 

ausência de comprovação da relação jurídica mantida com o demandante, 

e, destarte, a existência de débito em seu nome. Por fim, em relação ao 

pedido de condenação às penas de litigância de má-fé, também não 

merece acolhimento, uma vez que não restou caracterizada nenhuma das 

hipóteses do art. 80 do CPC. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA 

dos pedidos formulados na inicial, para: 1 – Declarar a inexistência do 

débito aqui litigado no valor de R$154,85 (cento e cinquenta e quatro reais 

e oitenta e cinco centavos), débito vencido em 08/08/2017, com data de 

inclusão em 27/12/2017, por conseguinte, determinar a exclusão definitiva 

do nome do reclamante dos órgãos de proteção ao crédito; 2 - CONDENAR 

a reclamada a compensar o reclamante pelos danos morais sofridos, no 

valor de R$6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a 

partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e 

correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça); 3- Indefiro o pedido contraposto. Intime-se a 

reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, para proceder à exclusão do 

nome da Reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que 

se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de 

multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao valor do 

teto permitido nos Juizados Especiais (40 salários mínimos) e com 

incidência a partir do 6º dia contados do recebimento desta intimação. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios nesta fase ( arts. 54 e 55), 

Lei 9.099/95. Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/95. Luihana Pasinato Gomes Juíza Leiga do 5º Juizado Especial 

Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 

40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual 

nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Adauto dos Santos Reis Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014731-37.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANAIRDES RONDON DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I - RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, 

da Lei 9.099/95. Cuida-se de demanda em que a parte reclamante alega a 

suspensão indevida de serviços, alegando que se deu em razão de fatura 

não eventual com base em recuperação de consumo. Alega que não 

participou da vistoria realizada pela reclamada, bem como não recebeu 

qualquer notificação a respeito. Alega ainda que o suposto defeito 

apontado inexiste. Requer ao fim o retorno do fornecimento de energia, 

bem como a declaração de inexistência da cobrança apontada e ainda 

indenização por danos morais. Em sede de contestação, a reclamada 

alega se tratar de suspensão devida, haja vista a inadimplência com 

relação a fatura de recuperação de energia. É a suma do essencial. II - 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Não merece ser acolhida a alegação de 

incompetência do Juízo, porquanto não se trata de causa complexa que 

demandaria realização de prova pericial, estando, aliás, a postulação 

instruída com documentos hábeis ao deslinde da causa. Sem mais 

preliminares, passo a análise de mérito da demanda. 3. Cumpre destacar 

que, no caso em apreço não será necessária a designação de audiência 

de instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito amolda-se nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. No mérito a pretensão merece juízo de 

procedência. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência da consumidora, onde a reclamada está mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do NCPC. E a reclamada em 

sede de sua contestação aduziu que a cobrança é regular, vez que fora 

elaborada de acordo com o determinado pela ANEEL em sua resolução nº. 

414/2010, realizando inspeção que registrou irregularidade no medidor. 

Contudo, verifico que a Reclamada não agiu de acordo com o determinado 

pela norma vigente para proceder na recuperação de consumo da parte 

Autora, pois não acostou qualquer documento que comprove a existência 

da irregularidade alegada, ônus que lhe incumbia. Destaco que se a 

demandada estava pretendendo a recuperação de receita (dita de 

consumo) e esta deveria proceder na forma prevista no art. 129 da Res. 

ANEEL nº 414/10, adotando precisamente o que está consignado no 

mencionado dispositivo, abaixo transcrito: Art. 129. Na ocorrência de 

indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as 

providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do 

consumo não faturado ou faturado a menor. § 1º. A distribuidora deve 

compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual 

irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I - emitir o Termo de 

Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme 

Anexo V desta Resolução; II - [...] III -elaborar relatório de avaliação 

técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais 

equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica 

de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 

03.04.2012); IV - [...] e V - implementar, quando julgar necessário, os 

seguintes procedimentos: a) [...] e b) [...] § 2º. Uma cópia do TOI deve ser 

entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da 

sua emissão, mediante recibo. § 3º. Quando da recusa do consumidor em 

receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por 

qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento. Da 

analise detida dos autos, verifica-se que a reclamada não procedeu da 

maneira estabelecida na norma supracitada, pois não confeccionou 

devidamente TOI, não registrou as supostas irregularidades por meio de 

fotografias, a fim de atestar que a irregularidade fosse capaz de gerar a 

perda de receita em desfavor da reclamada, bem como a reclamada não 

comprova que tenha sido a autora ou alguém em nome desta quem teria 

realizado a violação mencionada. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA DE FATURA 

COM BASE NA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - POSSÍVEL 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - INEXISTÊNCIA 

DO LAUDO TÉCNICO EMITIDO PELO ÓRGÃO OFICIAL - SUSPENSÃO 

INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE 

IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO QUE 

ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Quando há cobrança de valores 

exorbitantes com base na recuperação de consumo de energia elétrica, a 

concessionária de energia tem o dever de realizar a aferição dos 

medidores (artigo 137 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL). 2- 
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Inexistindo laudo técnico emitido com certificação ABNT NBR ISO 9001, a 

declaração de inexistência do débito é medida que se impõe. 3- 

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, 

pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, qual seja a 

suspensão do fornecimento de energia, ocorrendo o chamado dano in re 

ipsa. 4- Com relação ao valor indenizatório a título de dano moral, tenho 

que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra 

adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios 

da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte 

recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 

5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão 

do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (TJ/MT - Recurso Inominado nº 

0059138-53.2016.811.0001, Turma Recursal Provisória, Relatora Valdeci 

Moraes Siqueira, Data do Julgamento: 03/03/2017). Desta forma, merece 

guarida a pretensão da Reclamante em ver declarado inexigível o débito 

total da fatura de recuperação gerada, haja vista que se refere a consumo 

ilegalmente auferido pela Reclamada. Válido ainda ponderar que a norma 

estabelecida pela ANEEL visa proteger o consumidor, oportunizando a 

este as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 

Nesse sentido, in verbis: “Havendo suspeita de desvio de energia elétrica, 

cabe à empresa prestadora do serviço promover a perícia necessária à 

comprovação do fato, devendo observar, nesse procedimento, as 

garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Não pode a 

concessionária, sem observar essas garantias, retirar o medidor de 

energia, elaborar laudo unilateral e expor o consumidor ao ridículo, sob 

pena de ter que repará-lo por danos morais. (TJMT - Apelação Cível nº 

29767/2009, Classe CNJ 198. Quinta Câmara Cível. Rel. Desembargador 

Sebastião de Moraes Filho. DJ. 27/05/2009).” Desta feita, a omissão em 

obedecer às regras da Resolução nº 414/2010, que, diga-se de 

passagem, é um instrumento normativo que regulamenta a Lei nº 9427/96, 

diploma que instituiu a Agência Nacional de Energia Elétrica, macula os 

procedimentos levados a efeito pela Reclamada na exata medida em 

simplesmente desconsiderar o princípio da ampla defesa e do 

contraditório. Por assim, e por tudo que consta dos autos tenho que a 

reclamada não comprova suas alegações a ponto de justificar as 

recuperações de consumo lançadas contra a parte requerente, sendo por 

assim indevidas. Logo, tenho que efetivamente houve falhas na prestação 

dos serviços da Reclamada, na medida em que a mesma efetuou a 

suspensão de essenciais serviços de maneira equivocada, e ainda não 

procedeu com a religação conforme o disposto na legislação vigente. 

Quanto ao dano moral, devemos observar o que nos ensina o Professor 

Yussef Said Cahali: “(...) é a privação ou diminuição daqueles bens que 

têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranqüilidade 

de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade 

física, a honra e os demais sagrados afetos, classificando-se desse 

modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, 

reputação, etc.), dano moral que molesta a parte afetiva do patrimônio 

moral (dor, tristeza, saudade, etc.), dano moral que provoca direta ou 

indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante, etc.), e dano moral 

puro (dor, tristeza, etc) (...)" Destarte, conforme ensinamento transcrito 

verifica-se que o dano moral será o abalo sofrido pela vítima, que cause 

transtorno considerável a sua moral, tanto no âmbito social, quanto no 

pessoal. Carlos Bittar, citado por Yussef Said Cahali (Dano moral, 2º ed. 

revista, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1998, p.20), aduz com 

propriedade que: "Qualificam-se como morais os danos em razão da 

esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade, 

em que repercute o fato violador, havendo-se como tais aqueles que 

atingem os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da 

intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da 

pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração 

social).” Antônio Jeová Santos, citado por Rui Stoco (Tratado de 

Responsabilidade Civil, 5ª ed. revista, São Paulo, Editora Revista dos 

Tribunais, 2001, p.1381), completa dizendo que: "O mero incômodo, o 

enfado e desconforto de algumas circunstâncias que o homem médio tem 

de suportar em razão do cotidiano não servem para a concessão de 

indenizações, ainda que o ofendido seja alguém em que a suscetibilidade 

aflore com facilidade.” In casu, restou clara a necessidade da interposição 

da presente demanda pelo Reclamante para ver seu direito resguardado, 

visto a indevida suspensão dos serviços contratados, não podendo ser 

considerado mero dissabor, ultrapassando a barreira do aborrecimento. 

Devemos levar em conta que a indenização por dano moral tem caráter 

ressarcitivo, vez que tem por objetivo compensar a parte inocente pelos 

danos causados pela desídia e inércia da parte ofensora. Os critérios 

para a estipulação do quantum indenizatório devem tomar por base, de 

forma não emocional, isenta e criteriosa as circunstâncias do fato, o grau 

da culpa, a duração do sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as 

condições do ofensor e do ofendido e a dimensão da ofensa. Assim, 

entendo que o valor R$ 4.000,00 (quatro mil reais), é valor condizente com 

a ofensa sofrida, mormente quando não tem por fito o enriquecimento 

ilícito, porém deve servir como desestímulo a novas desídias da 

Reclamada. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por ANAIRDES RONDON DA SILVA em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para DECLARAR 

INEXIGÍVEL o débito cobrado a título de consumo recuperado objeto da 

demanda, bem como condenar a reclamada ao pagamento de indenização 

no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, 

corrigido monetariamente pelo INBC/IBGE a partir da presente data, mais 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação. TORNO 

DEFINITIVA a liminar deferida nos autos, sem imposição de multa. Sem 

custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 5º Juizado Especial Cível de 

Cuiabá Dr. ADAUTO DOS SANTOS REIS, para fins de homologação, de 

acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Felipe Fernandes Juiz Leigo do 

5º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. ADAUTO DOS SANTOS REIS JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022518-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO CAMILO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAN DEUS RIBAS OAB - PR101279 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022518-20.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCIO CAMILO DA CRUZ REQUERIDO: CLARO S.A. 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro 

para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, 

motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 

330, I do CPC. Não merece ser acolhida a alegação de incompetência do 

Juízo, porquanto não se trata de causa complexa que demandaria 

realização de prova pericial, estando, aliás, a postulação instruída com 

documentos hábeis ao deslinde da causa. Sem mais preliminares, passo a 

análise de mérito da demanda. Alega a parte reclamante que contratou 

junto a reclamada serviço de telefonia e internet. Alega ainda que, devido 

a problemas na portabilidade da linha, esta não funciona corretamente, de 

modo que ainda era cobrado por tal serviço da mesma forma. Ademais, 

alega também que o serviço de internet não era entregue devidamente, de 

modo que a velocidade de navegação se encontrava abaixo do 

contratado. Ao final, requer a condenação da requerida a proceder a 

migração da linha telefônica, bem como a entregar a velocidade de internet 

contratada, e ainda indenização por danos morais. Pois bem. Não obstante 

se tratar de relação de consumo, a inversão do ônus da prova só deve 

ser aplicada em questões específicas e desde que presente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta de 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência. Ora, não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos a Reclamada a provar todas as nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. Outro não é o entendimento do mestre Fredie Didier Junior, 
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que ensina: “Por outro lado, exigir do fornecedor, apenas por vislumbrar 

uma possível inversão do ônus da prova em seu desfavor, faça prova 

tanto dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos que eventualmente 

alegar, como de inexistência do fato constitutivo do direito do consumidor, 

é tornar legal a inversão que o legislador quis que fosse judicial (tanto que 

exigiu o preenchimento, no caso concreto, de certos requisitos). Segundo 

Cambi, o juiz, ao inverter o ônus da prova, deve fazê-lo sobre fato ou 

fatos específicos, referindo-se a eles expressamente. Deve evitar a 

inversão do ônus probandi para todos os fatos que beneficiam ao 

consumidor, de forma ampla e indeterminada, pois acabaria colocando 

sobre o fornecedor o encargo de provar negativa absoluta/indefinida, o 

que é imposição diabólica.” In casu, tenho que a contratação do serviço é 

fato incontroverso, posto que confessado pela reclamada. Confessa 

ainda também a reclamada que a migração da linha telefônica ainda não 

ocorrerá, alegando problemas de terceiro, porém não colaciona qualquer 

documentação apta a comprovação do alegado, ônus que lhe era 

incumbida. Com efeito, colaciona a reclamada tão somente prints de tela de 

seus sistemas, com informações de seus próprios bancos de dados, o 

que se caracteriza como documentação unilateral, não apta, portanto, a 

servir de evidencia no caso em tela. Tenho, portanto, pela falha na 

prestação de serviço, posto que a reclamada não respeita o contrato 

estipulado e não entregue o devido produto, conforme pactuado entre as 

partes. Ocorre que tal feito pode ser pormenorizado, posto que a 

reclamada, em momento anterior a propositura da demanda, já realizou 

abatimento nas faturas do reclamante referente ao serviço não entregue, 

de modo que não vem efetuando cobranças sobre tal serviço. Entretanto, 

com relação a suposta entrega de internet abaixo do contratado, verifico 

que caberia ao autor o ônus probatório mínimo com relação a suas 

alegações, o que não o fez, não colacionando um único documento com o 

intuito de comprovar a velocidade entregue. Tenho, portanto, pela 

inocorrência de falha na prestação de serviço no que tange a velocidade 

de internet contratada, posto que cabia ao reclamante a comprovação de 

suas alegações, o que não o fez. Entretanto, quanto ao dano moral 

pleiteado, não vislumbro nos presentes autos a sua ocorrência, haja vista 

que o mero descumprimento contratual, por si só, não ultrapassa os 

aborrecimentos e meros dissabores não indenizáveis enfrentados no 

dia-a-dia, cabendo, portanto, a parte reclamante a comprovação do abalo 

psicológico sofrido, o que não ocorre no caso em tela. Nesta esteira, é 

oportuno trazer à reflexão as ponderações de CAIO MÁRIO DA SILVA 

PEREIRA: “para a determinação da existência do dano, como elemento 

objetivo da responsabilidade civil, é indispensável que haja ofensa a um 

bem jurídico”. Ora, nosso meio social nos projeta alguns incômodos, 

estamos todos fadados a estes. Não é qualquer importunação que deve 

ensejar uma reparação. Neste sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇO NÃO SOLICITADO. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. MERO DISSABOR. Embora a cobrança indevida cause 

dissabores, tal situação não tem o condão de provocar ofensa aos 

direitos de personalidade, que justifique a reparação por danos 

extrapatrimoniais. (TJMT, RI n° 001.2010.027.395-0, 2ª Turma Recursal, 

Juiz Rel. Nelson Dorigatti, julgado em 29.03.2011) APELAÇÃO CÍVEL – 

COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

REJEITADO – SUCUMBÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A mera 

cobrança indevida de valores que dá azo à repetição do indébito não 

configura dano moral indenizável, porquanto constitui mero aborrecimento 

uma vez que não restou demonstrada restrição creditícia ou mesmo abalo 

moral ou psíquico. (TJMT, Apelação nº 165650/2016, Sexta Câmara Cível, 

Des. Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, julgado em 27.01.2017) Ante ao 

exposto e por tudo que dos autos consta, com fulcro no art. 487, I do 

Código de Processo Civil, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA do pleito, e 

o faço para CONDENAR a reclamada a promover a migração da linha 

telefônica, conforme contratado, em um prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de multa pecuniária no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

valor este fixo (não diário) passível de majoração em ulterior decisão. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 5º Juizado para homologação de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através 

de seus patronos. FELIPE FERNANDES Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e 

art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. ADAUTO DOS SANTOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002712-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLARINDA CARIOCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002712-62.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: CLARINDA CARIOCA REQUERIDO: VIVO S.A. I - RESUMO 

DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, 

caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa de pedir 

funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da Parte 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida na qual a 

parte autora alega ser indevida, uma vez que não possui qualquer débito 

com a Reclamada que justifique a negativação de seu nome no valor de R$ 

105,74 (cento e cinco reais e setenta e quatro centavos), contrato nº. 

0249902583, inclusa em 12/02/2016. Ao final, pugnou pela declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação em apreço, bem como 

indenização por danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do FONAJE. 2. Preliminarmente, alega a reclamada pela falta de 

interesse de agir pela ausência de pretensão resistida. Sem razão, haja 

vista que não existe obrigação para a reclamação administrativa. 

Prosseguindo, a reclamada levanta preliminar alegando que a parte 

reclamante não juntou nenhum comprovante de residência em seu nome. 

Com efeito, deve ser priorizado o acesso à justiça em detrimento de certas 

exigências, que acabam acarretando entrave processual e, por 

conseguinte, a ineficácia dos princípios que regem os juizados especiais, 

em atenção à celeridade processual. Sem mais preliminares, passo a 

analise de mérito. 3. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, estando alias os presentes autos instruídos 

com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário 

da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, 

para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da 

lide. Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito 

se amolda nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 4. A pretensão merece 

juízo de improcedência. Compulsando os documentos juntados com a 

contestação, constata-se que a parte Autora realmente contratou junto à 

Reclamada os serviços prestados, cujo contrato segue anexo. Ademais, a 

parte Reclamada logrou êxito em comprovar que a negativação ocorreu 

devido à inadimplência, sendo que a Autora não acostou qualquer 

comprovante de pagamento, a fim de comprovar as suas alegações. 

Portanto, a cobrança é devida, uma vez que o contrato encontra-se 

devidamente assinado pela parte Reclamante, conforme podemos verificar 

a partir da análise dos contratos e dos demais documentos assinados por 

ela, como procuração, declaração de hipossuficiência e documentos 

pessoais, onde constam assinaturas que, mesmo a olhos desarmados, 

percebe-se sem qualquer dificuldade que é oriunda do próprio punho da 

parte autora. Ora, se o contrato existe, e restou inadimplente, conclui-se 

que a parte autora é devedora do valor apontado no extrato de 

negativações, no que a requerida restringe-se ao exercício regular de 

direito que lhe compete. Assim, os documentos colacionados pela parte 
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Requerida se traduzem em provas a socorrer às suas alegações. 

Consigno, ainda, que a responsabilidade pela notificação extrajudicial 

quando da inclusão dos danos no cadastro de inadimplentes é de 

responsabilidade do órgão mantenedor, nos termos da Súmula 359 do STJ. 

Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO. INSCRIÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

DÉBITO ORIUNDO DO PARCELAMENTO DOS CUSTOS TIDOS PELA 

CONCESSIONÁRIA COM A INSTALAÇÃO DO RAMAL COLETOR, QUANDO 

DA LIGAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA PARTE 

AUTORA. DÉBITO NÃO PAGO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO POR EXERCÍCIO 

REGULAR DO DIREITO DO CREDOR. DÉBITO QUE SE MOSTRA DEVIDO. A 

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DA INSCRIÇÃO É DE RESPONSABILIDADE 

DO ARQUIVISTA, ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 43, §2º DO CDC E SÚMULA 359 DO 

STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006460158, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 16/12/2016). Desse modo, não se afigura 

a hipótese de condenação em danos morais haja vista que os fatos 

alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à configuração 

do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora 

não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais 

sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do CPC/2015. Assim, não 

incorreu a Requerida em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, 

por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 

traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde 

que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for 

hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não 

obstante toda gama de proteção que se destina ao consumidor, inclusive, 

com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato 

não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos 

elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não 

basta à mera alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão 

amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. 

Logo, não há como conferir crédito às alegações da reclamante na medida 

em que os fatos provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, 

assim, lançar édito de improcedência. Por derradeiro, acolho o pedido 

contraposto formulado pela Reclamada, haja vista que os débitos objeto 

desta demanda não foram adimplidos pela Reclamante. Por fim, tenho por 

caracterizada a litigância de má-fé por parte do autor, ao passo que nega 

relação jurídica devidamente comprovada nos autos, em evidente 

alteração da verdade dos fatos. III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 487, I do CPC/2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por CLARINDA CARIOCA em desfavor de VIVO S/A. 

Via de consequência, nos termos da fundamentação supra, OPINO pela 

CONDENAÇÃO da reclamante em litigância de má-fé, nos termos do art. 

80, incisos II e III do CPC, fixando, em seu desfavor, multa de dois salários 

mínimos vigentes a época da propositura da demanda, consoante art. 81, 

§ 2º do CPC. Também OPINO pela condenação da Reclamante ao 

pagamento das custas processuais, conforme item 5.9.1 da CNGC (item 

5.9.1, inciso III da seção 9), bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios, no montante sugerido de R$ 1.000,00 (mil reais). Por fim, 

OPINO também pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto, condenando a 

parte autora ao pagamento de R$ 105,74 (cento e cinco reais e setenta e 

quatro centavos), valor este que deverá ser corrigido pelo índice INPC e 

acrescidos por juros moratórios de 1% (um por cento), desde os 

respectivos vencimentos. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 5º Juizado 

Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Felipe Fernandes Juiz Leigo do 5º Juizado 

Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. ADAUTO DOS SANTOS REIS JUIZ DE 

DIREITO [1] “É necessário que da narrativa decorra verossimilhança tal 

que naquele momento da leitura se possa aferir, desde logo, forte 

conteúdo persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, deve o juiz 

aguardar a peça de defesa para verificar o grau de verossimilhança na 

relação com os elementos trazidos pela contestação. E é essa a teleologia 

da norma, uma vez que o final da proposição a reforça, ao estabelecer 

que a base são “as regras ordinárias de experiência”. Ou, em outros 

termos, terá o magistrado de se servir dos elementos apresentados na 

composição do que usualmente é aceito como verossímil. É fato que a 

narrativa interpretativa que se faz da norma é um tanto abstrata, mas não 

há alternativa, porquanto o legislador se utilizou de termos vagos e 

imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, então, de volta ao 

aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom senso que deve ter 

todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do Consumidor. Editora 

Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022111-14.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CRISTIELLY MACHADO DE OLIVEIRA REQUERIDO: OI S.A I - 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa 

de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da parte 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida a qual a 

parte autora alega ser indevida, uma vez que não possuir qualquer débito 

com a Reclamada que justifique as negativações de seu nome. Ao final, 

pugnou pela declaração de inexistência do débito que originou a 

negativação em comento, bem como indenização por danos morais. É a 

suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. 

Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito se 

amolda nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 

355, I e II do Novo Código de Processo Civil. Sem preliminares, passo ao 

mérito. 3. No mérito a pretensão é Procedente. Da análise dos documentos 

acostados na exordial permite constatar que o registro dos dados da parte 

autora com referência a negativação em apreço nos órgãos de proteção 

ao crédito se deu por solicitação da requerida, por débito que a parte 

reclamante afirma desconhecer, verifico assim que se desincumbiu do 

ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Em 

contestação a Reclamada aduz que a cobrança é devida, uma vez que a 

parte Autora contratou os serviços. Acostando para comprovar suas 

alegações telas de seu sistema interno. Destaco que as imagens juntadas 

no bojo da contestação apenas traduzem que a demandada reproduziu 

telas de sistemas de seus programas de software, que em absoluto se 

caracterizam como documento, porque constituem dados que são 

elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem qualquer 

participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão de 

produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de serem 

produzidos posteriormente ao fato e, ainda, poderem ser adulterados 

mediante simples comando de quem tem acesso aos dados. Desta forma, 
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tenho que a Reclamada nada juntou ou trouxe aos autos provas que 

viessem a comprovar a origem, validade e regularidade das cobranças 

objeto da presente, por assim não se descurou do ônus probatório que lhe 

incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão do 

ônus da prova concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois, 

A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido: “INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS Inserção indevida do nome da autora em cadastro de 

negativação Ausência de relação contratual com a parte contrária que 

possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de prova de 

relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que a 

inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 

injustificada negativação do nome da autora Inscrição irregular (...). 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012)”. Assevero ainda, que em consonância com o 

Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem 

prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da 

parte requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera 

abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens 

pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna 

quase impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos 

necessários ao bom viver. Assim a conduta consistente em encaminhar 

ou manter o nome do consumidor no órgão de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 

43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de 

proteger os usuários, o que não restou observado pelo requerido. 

Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção 

indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, a par de 

implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provoca abalo de crédito e afronta a 

dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como 

padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal 

que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de 

que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem 

ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Assim, orientando-se pelos citados princípios de 

sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a 

quantificação do dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Insta salientar 

que, no caso em tela, inaplicável o entendimento estabelecido pela Súmula 

385 do STJ, vez que, em detida análise ao extrato de negativação 

acostado ao processo constata-se que a parte Autora não possui 

negativações preexistentes. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no 

art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por CRISTIELLY MACHADO DE OLIVEIRA, em desfavor de OI 

S/A para DECLARAR a inexistência dos débitos que geraram a 

negativação do nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como 

CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a 

título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC-IBGE a partir da 

presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados 

da data do evento danoso. Por pertinência INTIME-SE a Reclamada para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda à exclusão do nome da parte 

reclamante do cadastro negativo, sob pena de multa fixa (não diária) no 

importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) passível de majoração em ulterior 

decisão. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às 

normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em 

julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Doutor Juiz de Direito do 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Felipe 

Fernandes Juiz Leigo do 5º Juizado Especial Cível da Capital Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 

9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se. ADAUTO DOS SANTOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002746-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS GUSTAVO SILVA DE MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002746-37.2020.8.11.0001. 

AUTOR: LUIS GUSTAVO SILVA DE MORAIS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de 

demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição 

indevida dos dados da parte Reclamante nos cadastros de proteção ao 

crédito, por dívida a qual a parte autora alega se indevida, uma vez que 

não possuir qualquer débito com a Reclamada que justifique as 

negativações de seu nome. Ao final, pugnou pela declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação em comento, bem como 

indenização por danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do FONAJE. 2. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, estando alias os presentes autos instruídos 

com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário 

da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, 

para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da 

lide. Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito 

se amolda nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. Quanto à preliminar, a 

reclamada sustenta que o extrato de negativação apresentado pela autora 

não evidencia a legitimidade das informações ali prestadas e requer a 

juntada de documento físico emitido pelo SPC/SERASA ou CDL local. 

Indefiro o pedido, visto que o documento apresentado não obsta a defesa 

da ré, que alegando inconformidade nos registros negativos deveria juntar 

aos autos a consulta realizada pela empresa a fim de comprovar suas 

alegações. Sem mais, passo a analise de mérito. 3. No mérito a pretensão 

é Procedente. Da análise dos documentos acostados na exordial permite 

constatar que o registro dos dados da parte autora com referência a 

negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por 

solicitação da requerida, por débito que a parte reclamante afirma 

desconhecer, verifico assim que se desincumbiu do ônus probatório 

quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Em contestação a 

Reclamada aduz que a cobrança é devida, uma vez que a parte Autora 

contratou os serviços. Acostando para comprovar suas alegações telas 

de seu sistema interno. Destaco que as imagens juntadas no bojo da 

contestação apenas traduzem que a demandada reproduziu telas de 

sistemas de seus programas de software, que em absoluto se 
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caracterizam como documento, porque constituem dados que são 

elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem qualquer 

participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão de 

produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de serem 

produzidos posteriormente ao fato e, ainda, poderem ser adulterados 

mediante simples comando de quem tem acesso aos dados. Desta forma, 

tenho que a Reclamada nada juntou ou trouxe aos autos provas que 

viessem a comprovar a origem, validade e regularidade das cobranças 

objeto da presente, por assim não se descurou do ônus probatório que lhe 

incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão do 

ônus da prova concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois, 

A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido: “INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS Inserção indevida do nome da autora em cadastro de 

negativação Ausência de relação contratual com a parte contrária que 

possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de prova de 

relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que a 

inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 

injustificada negativação do nome da autora Inscrição irregular (...). 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012)”. Assevero ainda, que em consonância com o 

Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem 

prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da 

parte requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera 

abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens 

pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna 

quase impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos 

necessários ao bom viver. Assim a conduta consistente em encaminhar 

ou manter o nome do consumidor no órgão de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 

43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de 

proteger os usuários, o que não restou observado pelo requerido. 

Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção 

indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, a par de 

implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provoca abalo de crédito e afronta a 

dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como 

padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal 

que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de 

que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem 

ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Assim, orientando-se pelos citados princípios de 

sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a 

quantificação do dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Insta salientar 

que, no caso em tela, inaplicável o entendimento estabelecido pela Súmula 

385 do STJ, vez que, em detida análise ao extrato de negativação 

acostado ao processo constata-se que a parte Autora não possui 

negativações preexistentes. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no 

art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por LUIS GUSTAVO SILVA DE MORAIS em desfavor de 

BANCO BRADESCO para DECLARAR a inexistência dos débitos que 

geraram a negativação do nome da parte Autora, objeto desta reclamação, 

bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC-IBGE a 

partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

contados da data do evento danoso. Por pertinência INTIME-SE a 

Reclamada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda à exclusão do 

nome da parte reclamante do cadastro negativo, sob pena de multa fixa 

(não diária) no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) passível de 

majoração em ulterior decisão. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Doutor Juiz de Direito do 5º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Felipe Fernandes Juiz Leigo do 5º Juizado Especial Cível 

da Capital Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 

270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. ADAUTO DOS 

SANTOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001053-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELINET CANDIDO MARIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001053-18.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELINET CANDIDO MARIM REU: TAM LINHAS AÉREAS S/A 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Cabível 

o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

Inexistindo preliminares, passo à análise do mérito da presente demanda. 

Alega o Reclamante que adquiriu passagens aéreas da Reclamada para o 

trecho Cuiabá/Rio de Janeiro, com ida para o dia 19/12/2019 e volta para o 

dia 26/12/2019. Alega, ainda, o Reclamante, que embora o voo de ida 

tenha ocorrido normalmente, o mesmo não ocorreu com a volta, uma vez 

que após realizado o check-in foi informado que por problemas 

operacionais não poderia embarcar, sendo a aeronave substituída por 

outra com menos acentos, ocorrendo overbooking, de modo que fora 

alocada em outra aeronave, o que causou um atraso de aproximadamente 

07 (sete) horas na chegada ao destino final. Requer ao fim, indenização a 

título de danos morais. Pois bem. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

aquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da 

prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Incumbe a Reclamada provar a 

veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedoras de serviço, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva 

é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC/2015. 

Analisando o processo e os documentos a ele acostados verifico que a 

Reclamada, não juntou nenhum documento capaz de demonstrar a 

legalidade de seus atos, bem como a Reclamada confessa que ocorreu o 

overbooking. A situação configura, à toda evidência, desconsideração 

para com a pessoa do consumidor, retirando-o do seu equilíbrio psíquico, 

fato esse suficiente a embasar a condenação por danos morais, haja vista 

o atraso de aproximadamente 07 (sete) horas com relação ao horário de 

desembarque anteriormente contratado. Trata-se, no caso, de relação de 

consumo, da qual restou caracterizado o defeito do serviço e o dano 

moral decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele 

que se disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de 

serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do 

empreendimento, independentemente de culpa. A responsabilidade 

decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados 

serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 
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moral. Destarte, tenho que a situação vivenciada pelo Reclamante 

decorrente do descaso, gerou desconforto, aflição e transtornos a que 

fora submetida por culpa das empresa Reclamada, SENDO, SEM SOMBRA 

DE DÚVIDA, PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. Desta feita, restou 

incontroverso o overbooking, devendo ser reparado pelos danos 

experimentados ao ver o retorno de sua viagem frustrado. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO DE INDENIZAÇÃO ? MENOR VIAJANDO 

DESACOMPANHADO DOS PAIS ? OVERBOOKING ? DANOS MORAIS IN RE 

IPSA ? DESNECESSIDADE DE PROVA ? RAZOABILIDADE ? RECURSO 

IMPROVIDO. - Segundo a jurisprudência do STJ, o dano moral oriundo de 

"overbooking" prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é 

presumido e decorre da própria ilicitude do fato e da experiência comum. 

(TJ-AM - APL: 06183305420138040001 AM 0618330-54.2013.8.04.0001, 

Relator: Lafayette Carneiro Vieira Júnior, Data de Julgamento: 30/03/2015, 

Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2015) Ante o exposto, 

nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO 

pela PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - CONDENAR a Reclamada a 

indenizar o Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), valor este que deverá ser acrescido de 

correção monetária pelo INPC a partir desta decisão e juros legais a contar 

da citação. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em 

consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. É o parecer, que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do 5º Juizado para homologação do presente projeto conforme o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. FELIPE FERNANDES Juiz Leigo HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. ADAUTO DOS SANTOS 

REIS JUIZ DE DIREITO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000235-66.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELAINE DE OLIVEIRA DUARTE REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I - RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, 

da Lei 9.099/95. Cuida-se de reclamação em que a causa de pedir reside 

na alegação de falha na prestação de serviço eis que a parte Autora teria 

sido surpreendida com o aumento do valor de sua fatura. Ao final requer a 

condenação da Reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. A 

preliminar de carência de ação suscitada confunde-se com o mérito da 

demanda, razão pela qual será analisada em conjunto com este. Sem mais 

preliminares, passo a analise de mérito. 3. Cumpre destacar que, no caso 

em apreço não será necessária a designação de audiência de instrução 

em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando alias os 

presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 4. No mérito a 

pretensão é improcedente. De plano, é de observar que restou 

comprovado que as cobranças realizadas pela Requerida são legítimas. 

Colhe-se da exordial que a Reclamante não concorda com a cobrança de 

serviço de energia, afirmando que a fatura chegou a valor bem acima da 

média. A reclamação não deve prosperar. Verifica-se facilmente pelas 

contas encartadas aos autos que as faturas não fogem absurdamente a 

média de consumo mensal da parte Autora. Ademais, a leve alteração no 

consumo pode ser explicada por diversos fatores, dentre eles o aumento 

da temperatura comum em nossa cidade, dentre outros diversos fatores. 

Portanto, não se verifica qualquer irregularidade no faturamento da 

Autora, sendo que a reclamada agiu dentro dos limites estabelecidos pelo 

órgão regulador dos serviços prestados por ela. Assim, não incorreu a 

Requerida em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação ou 

omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 traz como 

possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam 

verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo 

regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não obstante toda gama de 

proteção que se destina ao consumidor, inclusive, com fundamento 

constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato não lhe 

desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos elementos 

que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não basta à mera 

alegação e a invocação do CDC quanto a pretensão amealhada não 

encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. Quanto ao pedido 

contraposto, no juizado especial não cabe pedido ilíquido, razão pela qual 

indefiro-o. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por ELAINE DE OLIVEIRA DUARTE, em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO. OPINO ainda pela revogação da liminar 

anteriormente concedida. IMPROCEDENTE o pedido contraposto. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Transitada em 

julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Juiz de Direito do 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Felipe 

Fernandes Juiz Leigo do 5º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO 

o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. ADAUTO DOS 

SANTOS REIS JUIZ DE DIREITO [1] “É necessário que da narrativa decorra 

verossimilhança tal que naquele momento da leitura se possa aferir, desde 

logo, forte conteúdo persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, 

deve o juiz aguardar a peça de defesa para verificar o grau de 

verossimilhança na relação com os elementos trazidos pela contestação. 

E é essa a teleologia da norma, uma vez que o final da proposição a 

reforça, ao estabelecer que a base são “as regras ordinárias de 

experiência”. Ou, em outros termos, terá o magistrado de se servir dos 

elementos apresentados na composição do que usualmente é aceito como 

verossímil. É fato que a narrativa interpretativa que se faz da norma é um 

tanto abstrata, mas não há alternativa, porquanto o legislador se utilizou de 

termos vagos e imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, 

então, de volta ao aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom 

senso que deve ter todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do 

Consumidor. Editora Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002844-22.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: CELSO CLAUDIO TORQUATO DA SILVA REQUERIDO: VIVO 

S.A. I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a 

causa de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da 

parte Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida a qual 

a parte autora alega se indevida, uma vez que não possuir qualquer débito 

com a Reclamada que justifique as negativações de seu nome. Ao final, 

pugnou pela declaração de inexistência do débito que originou a 

negativação em comento, bem como indenização por danos morais. É a 

suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. 

Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito se 

amolda nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 

355, I e II do Novo Código de Processo Civil. A reclamada levanta preliminar 

alegando que a parte reclamante não juntou nenhum comprovante de 

residência em seu nome. Com efeito, deve ser priorizado o acesso à 

justiça em detrimento de certas exigências, que acabam acarretando 

entrave processual e, por conseguinte, a ineficácia dos princípios que 

regem os juizados especiais, em atenção à celeridade processual. Sem 

mais preliminares, passo a analise de mérito 3. No mérito a pretensão é 

Procedente. Da análise dos documentos acostados na exordial permite 

constatar que o registro dos dados da parte autora com referência a 

negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por 

solicitação da requerida, por débito que a parte reclamante afirma 

desconhecer, verifico assim que se desincumbiu do ônus probatório 

quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Em contestação a 

Reclamada aduz que a cobrança é devida, uma vez que a parte Autora 

contratou os serviços. Acostando para comprovar suas alegações telas 

de seu sistema interno. Destaco que as imagens juntadas no bojo da 

contestação apenas traduzem que a demandada reproduziu telas de 

sistemas de seus programas de software, que em absoluto se 

caracterizam como documento, porque constituem dados que são 

elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem qualquer 

participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão de 

produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de serem 

produzidos posteriormente ao fato e, ainda, poderem ser adulterados 

mediante simples comando de quem tem acesso aos dados. Desta forma, 

tenho que a Reclamada nada juntou ou trouxe aos autos provas que 

viessem a comprovar a origem, validade e regularidade das cobranças 

objeto da presente, por assim não se descurou do ônus probatório que lhe 

incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão do 

ônus da prova concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois, 

A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido: “INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS Inserção indevida do nome da autora em cadastro de 

negativação Ausência de relação contratual com a parte contrária que 

possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de prova de 

relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que a 

inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 

injustificada negativação do nome da autora Inscrição irregular (...). 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012)”. Assevero ainda, que em consonância com o 

Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem 

prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da 

parte requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera 

abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens 

pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna 

quase impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos 

necessários ao bom viver. Assim a conduta consistente em encaminhar 

ou manter o nome do consumidor no órgão de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 

43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de 

proteger os usuários, o que não restou observado pelo requerido. 

Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção 

indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, a par de 

implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provoca abalo de crédito e afronta a 

dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como 

padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal 

que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de 

que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem 

ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Assim, orientando-se pelos citados princípios de 

sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a 

quantificação do dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Insta salientar 

que, no caso em tela, inaplicável o entendimento estabelecido pela Súmula 

385 do STJ, vez que, em detida análise ao extrato de negativação 

acostado ao processo constata-se que a parte Autora não possui 

negativações preexistentes. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no 

art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por CELSO CLAUDIO TORQUATO DA SILVA, em desfavor de 

VIVO S/A para DECLARAR a inexistência dos débitos que geraram a 

negativação do nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como 

CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a 

título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC-IBGE a partir da 

presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados 

do evento danoso. Por pertinência INTIME-SE a Reclamada para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, proceda à exclusão do nome da parte 

reclamante do cadastro negativo, sob pena de multa fixa (não diária) no 

importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) passível de majoração em ulterior 

decisão. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às 

normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em 

julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Doutor Juiz de Direito do 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Felipe 

Fernandes Juiz Leigo do 5º Juizado Especial Cível da Capital Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 

9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se. ADAUTO DOS SANTOS REIS Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015739-49.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUCIOMAR PIRES DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A S E N T E N Ç A Dispensado 

o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Inicialmente rejeito a 

preliminar de incompetência do juizado especial arguida pela reclamada em 

razão de necessidade de produção de prova pericial, tendo em vista que 

as provas existentes no processo são hábeis à formação de juízo de 

convicção. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. O reclamante 

alega na petição inicial que é usuário dos serviços prestados pela 

reclamada referente a Unidade Consumidora nº 6/349244 -4. Informa que 

sempre manteve suas obrigações em dia com a Reclamada e que reside 

em uma moradia simples, contudo, sua fatura de energia vem aumentando 

gradativamente. Assim, requer a declaração de inexigibilidade da dívida 

referente a fatura de outubro/2019 enviada da unidade consumidora 

6/349244 - 4 de titularidade do autor, no valor de R$ 915,43 (novecentos e 

quinze reais e quarenta e três centavos), além de indenização por danos 

morais. A reclamada, por sua vez, afirma que a fatura questionada é 

devida, não havendo irregularidade na unidade consumidora em questão, 

bem como a mera alegação do autor não é capaz de desconstituir a fatura 

por se tratar de seu real consumo. Aduz que por se tratar a empresa de 

uma concessionária de serviço público seus atos gozam de presunção de 

veracidade. Registra, ainda, que o consumidor deve atentar que na fatura 

da energia elétrica, além do consumo, estão embutidos impostos e taxas, 

além da incidência da bandeira tarifária, o que onera a fatura de energia. 

Ao final, pugna pela improcedência da ação. Inicialmente, destaco que não 

há dúvida de que incidem sobre o caso as normas de proteção ao 

consumidor, mais especificamente a disposta no art. 6º, VIII, do CDC, que 

dispõe sobre a inversão do ônus da prova em casos de hipossuficiência. 

E, no caso, a concessionária se desincumbiu do ônus de comprovar a 

regularidade da fatura questionada, uma vez que, pela documentação 

juntada aos autos, constata-se que não houve aumento significativo na 

conta do autor a justificar a indenização pretendida. Embora se perceba 

aumento da conta de luz nos meses de setembro/2019 a outubro/2019, 

não há como creditar tal aumento a falha na medição, uma vez que em 

análise aos elementos carreados, mormente pelo histórico de consumo 

juntado pela concessionária de energia elétrica (ID 28386565), os valores 

discutidos não se mostram em dissonância em relação ao mesmo período 

do ano anterior. Com efeito, basta analisarmos o mesmo período, 

considerando o mês de setembro/2018 a março/2019 onde foi registrado o 

consumo médio de 746kWh, consumo semelhante ao cobrado na faturas 

ora questionada, uma vez que ao considerarmos a média de 

setembro/2019 a dezembro/2019 se verifica a média de 813,75 kWh, 

portanto, não houve aumento significativo do consumo de energia elétrica 

que evidencie erro de leitura e, por consequência, isente o consumidor do 

pagamento. Aliás, vê-se que os meses de referência em que a parte 

autora aponta o registro de consumo excessivo referem-se a SETEMBRO 

A FEVEREIRO, sabidamente a época em que se registram os maiores 

níveis de calor na capital do Estado, justificando a elevação de consumo 

em razão de, por exemplo, se fazer mais uso de aparelhos de ar 

condicionado e de umidificador de ar[1], ainda, a cobrança também se 

mostra razoável pelo aumento relativo ao "Acréscimo Bandeira Vermelha", 

justificando, no todo, os valores cobrados. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA 

E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO ADICIONAL DE BANDEIRAS 

TARIFÁRIAS.ADMISSIBILIDADE. 1. Preliminares Legitimidade ativa do 

consumidor final para ajuizar ação ordinária cumulada com repetição de 

indébito relativa a tributos indiretos. Desnecessidade de dilação probatória. 

Contas de energia elétrica que indicam o nome do contribuinte. 

Preliminares rejeitadas. 2. Mérito. Pretensão da autora de reconhecer a 

ilegalidade da cobrança de ICMS, no fornecimento de energia elétrica, 

sobre o acréscimo decorrente do Sistema de Bandeiras Tarifárias. 

Descabimento. O adicional de bandeiras tarifárias está diretamente 

relacionado com as variações de custo da energia elétrica, sendo parte 

integrante do produto. Intempéries climáticas que tornam o valor da 

produção de energia elétrica mais oneroso, acarretando, em 

consequência, o aumento do ICMS, que recai sobre a mercadoria 

comercializada. Aplicação da Súmula nº 391 do E. STJ. Diferenciação com 

TUSD e TUST, os quais se referem à distribuição e transmissão da 

energia, mas não à energia elétrica em si. Precedentes deste Eg. Tribunal 

de Justiça. Sentença de improcedência do pedido mantida. Recurso não 

provido (TJSP, 13ª Câmara de Direito Privado, Apelação nº 

1018527-28.2017.8.26.0053, Relator Desembargador Djalma Lofrano Filho, 

julgado em 23/5/2018). Enfim, o conjunto probatório aponta para a 

improcedência do pedido na medida em que se mostram devido o valor 

cobrado a título de consumo de energia elétrica relativos a outubro/2019. 

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida pela reclamada e no mérito 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, 

para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Luihana Pasinato 

Gomes Juíza Leiga do 5º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Adauto dos 

S a n t o s  R e i s  J u i z  d e  D i r e i t o  [ 1 ] 

https://pt.climate-data.org/america-do-sul/brasil/mato-grosso/cuiaba-71480

9/ https://www.rdnews.com.br/cidades/conteudos/118613

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005158-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KATIANE FELIZARDO DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005158-72.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: KATIANE FELIZARDO DUARTE REQUERIDO: 

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Cabível o julgamento antecipado 

da ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Sem preliminares, passo a 

análise de mérito. Alega a parte autora que realizou compra de passagem 

aérea junto a reclamada com o itinerário MILÃO – LISBOA / LISBOA – 

BRASILIA, entretanto, ao comparecer ao aeroporto verificou que sua 

reserva fora cancelada unilateralmente sem qualquer razão aparente. 

Requer ao fim restituição do valor pago pelas passagens bem como 

indenização por danos morais. Em contestação, a reclamada alega que o 

bilhete adquirido não fora utilizado devido a não ter a reclamante 

comparecido ao aeroporto, de modo que restou configurado “no-show”. 

Pois bem. Primeiramente, destaco que a companhia aérea que presta o 

serviço de transporte aéreo internacional de passageiros responde 

objetivamente pelos danos causados e não se aplicam os limites de 

indenização previstos em Convenções Internacionais, como a Convenção 

de Montreal precedida pela Convenção de Varsóvia, sendo aplicáveis as 

regras do CDC. Neste sentido: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - 

TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - EXTRAVIO DE BAGAGEM - CDC 

- APLICAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL - 

VERIFICAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - QUANTUM - 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO - NÃO CABIMENTO 

- SENTENÇA CONDENATÓRIA - APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO ART. 20, § 

3º DO CPC - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - ÔNUS PROPORCIONAIS A 

COMPENSAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. - O 

transporte aéreo de passageiro, nacional ou internacional, encerra relação 
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de consumo, não sendo o caso de aplicação só do Pacto de Varsóvia 

para fins de indenização por extravio de bagagens. - A responsabilidade 

civil decorrente da prestação do serviço a consumidor é de ordem 

objetiva, conforme art. 14 do CDC, para todas as empresas de serviço de 

transporte aéreo, cuja característica é a irrelevância da presença da 

culpa, prova que se dispensa. - A fixação do quantum devido a título de 

danos morais, à falta de critério objetivo, há de obedecer prudente critério 

que ofereça compensação pela ofensa sofrida, sem que se torne causa 

de indevido enriquecimento para o ofendido. - Havendo condenação no 

pagamento de quantia certa, os honorários devem ser arbitrados em 

observância ao art. 20, § 3º, do CPC. - Verificada a ocorrência de 

sucumbência recíproca, a condenação se fará na proporção do 

decaimento de cada parte, permitida a compensação dos honorários 

advocatícios, conforme previsão contida no art. 21 do CPC e Súmula 306 

do STJ. - Não incide nova correção monetária e juros sobre os honorários 

se tais encargos já incidirão sobre o valor da condenação, base de 

cálculo dos honorários advocatícios. - Recurso conhecido e provido em 

parte. (TJ-MG, Relator: Márcia De Paoli Balbino, Data de Julgamento: 

28/02/2013, Câmaras Cíveis Isoladas / 17ª CÂMARA CÍVEL)”. Ademais, em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que aquele a demonstrar a sua procedência, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Assim, 

incumbe à Reclamada provar a veracidade de suas alegações na 

qualidade de fornecedora de serviço, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, II do CPC. Analisado o processo e os documentos a ele 

acostados verifica-se que restaram incontroversos o cancelamento do 

voo contratado pela autora. Logo, é de se concluir que houve falha na 

prestação de serviços da Reclamada, a qual não apresentou nenhuma 

justificativa plausível para o cancelamento do voo, nos termos do art. 14, §

º1º I do CDC. A situação configura, à toda evidência, desconsideração 

para com a pessoa dos consumidores, retirando-os do seu equilíbrio 

psíquico, fato esse suficiente a embasar a condenação por danos morais. 

Destarte, tenho que a situação vivenciada pelos Reclamantes é 

decorrente do descaso, gerou desconforto, aflição e transtornos a que 

foram submetidos por culpa da empresa Reclamada, SENDO, SEM 

SOMBRA DE DÚVIDA, PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO, devendo os mesmos 

ser reparados pelos danos experimentados ao ver o retorno de sua 

viagem frustrado. Neste sentido: “TRANSPORTE AÉREO. DANOS MORAIS. 

ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO. PEDIDO GENÉRICO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. O autor teve seu voo adiado mais de 

cinco horas e após essa espera foi cancelado. Cabia à demandada o 

fornecimento de serviço adequado e eficiente ao consumidor, o que não 

ficou comprovado (art. 333, inciso II, do CPC). (...) (TJ-RS - AC: 

70040223794 RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Data de 

Julgamento: 23/11/2011, Décima Primeira Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2011)”. Cabível também a 

restituição do valor pago, na forma simples, haja vista que a passagem 

não fora utilizada pela autora, de modo que caracteriza enriquecimento 

ilícito por parte da empresa aérea. Ante o exposto, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA da 

presente ação para: CONDENAR a Reclamada a indenizar a Reclamante 

pelos danos materiais sofridos, no valor de R$ 717,07 (Setecentos e 

dezessete reais e sete centavos), valor este que deverá ser acrescido de 

correção monetária (INPC/IBGE) e juros legais a contar do evento danoso 

(SUM 54 e 43 STJ). CONDENAR a Reclamada a indenizar a Reclamante 

pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

quantia esta que deverá ser acrescido de correção monetária (INPC/IBGE) 

a contar da prolação da sentença e juros legais a contar da citação (SUM 

362 e 54 STJ). Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do 

cálculo pela parte autora no requerimento de cumprimento de sentença, 

intime-se a parte requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo 

de quinze dias, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523,§1º, do 

NCPC, em consonância com a Súmula nº 18, editada pela eg. Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Sem custas ou honorários 

advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Felipe Fernandes Juiz Leigo HOMOLOGO o projeto 

de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. ADAUTO DOS SANTOS 

REIS JUIZ DE DIREITO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002872-87.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANA MARIA PALACIO LEANDRO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A S E N T E N Ç A Dispensado o relatório, conforme art. 

38 da Lei 9.099/95. A reclamada em sua peça de defesa apresentou 

contrato supostamente assinado a rogo pela reclamante a fim de 

comprovar a existência da relação jurídica firmada entre as partes 

litigantes ID 30442809 . Por sua vez, a demandante argumenta que não 

possui débito com a reclamada. Deste modo, tendo em vista que o ponto 

controvertido, in casu, reside em saber se a assinatura aposta no contrato 

apresentado na contestação foi lançada por terceiro ou pelo próprio autor, 

faz-se necessária a realização de prova pericial. No presente caso, 

evidencia-se, portanto, a imprescindibilidade de realização de prova 

pericial no contrato reportado, visando atestar a autenticidade ou não da 

firma da parte reclamante, para o efetivo deslinde da controvérsia. 

Registre-se que a realização da prova pericial grafotécnica impõe rito 

complexo que não se coaduna com os princípios da simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade que norteiam a Justiça 

Especializada. Conforme dispõe o artigo 3º, caput, da Lei nº 9.099/95, "o 

Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e 

julgamento das causas cíveis de menor complexidade". A perícia informal, 

prevista no art. 35 da Lei nº 9.099/95, não se coaduna com a perícia 

grafotécnica, de natureza complexa, que viola os princípios da celeridade, 

da informalidade e da simplicidade. A perícia grafotécnica não pode ser 

realizada pela simples inquirição de técnico, conforme prevê o dispositivo 

legal mencionado. Em caso similar ao dos autos, assim decidiu o Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso: AÇÃO DE COBRANÇA – JULGAMENTO 

ANTECIPADO – FALSIDADE DE ASSINATURA – CONHECIMENTO 

ESPECÍFICO – NECESSIDADE DE PERÍCIA – ART. 145 C/C ART. 392, 

AMBOS DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Não 

existindo certeza sobre a veracidade do documento, cabe ao magistrado 

determinar a realização de perícia grafotécnica, conforme dispõe o art. 

145, do CPC, uma vez que a solução da questão depende de 

conhecimento técnico específico, não sendo possível o julgador presumir 

a sua falsidade ou veracidade pela simples comparação de semelhanças. 

(TJMT; Ap 138334/2014, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/03/2015, Publicado no DJE 

13/03/2015). Forçoso concluir, assim, que o Juizado Especial não detém 

competência para processar e julgar a demanda manejada, vez que o 

deslinde da controvérsia depende de prova pericial complexa, impondo-se, 

assim, a extinção do processo, sem resolução do mérito. Por cuidar-se de 

matéria de ordem pública, as condições da ação podem ser apreciadas em 

qualquer fase do processo. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, DECLARO a INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juizado Especial 

para processar e julgar o feito, ante a complexidade da causa, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito, 

com fundamento no inciso II do artigo 51 da Lei nº 9.099/95. Deixo de 

condenar a reclamante ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito em Substituição Legal, 
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para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Luihana Pasinato 

Gomes Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Adauto dos Santos Reis Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003061-65.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA AUXILIADORA CONCEICAO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de 

demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição 

indevida dos dados da Parte Reclamante nos cadastros de proteção ao 

crédito, por dívida na qual a parte autora alega ser indevida, uma vez que 

não possui qualquer débito com a Reclamada que justifique a negativação 

de seu nome no valor R$ 1.270,31 (um mil, duzentos e setenta reais e 

trinta e um centavos), contrato nº. 4283041258260000, inclusa em 

20/11/2019. Ao final, pugnou pela declaração de inexistência do débito 

que originou a negativação em apreço, bem como indenização por danos 

morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Sem 

mais preliminares, passo a análise do mérito. 3. Cumpre destacar que, no 

caso em apreço não será necessária a designação de audiência de 

instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito se amolda nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. 4. A pretensão merece juízo de 

improcedência. Compulsando os documentos juntados com a contestação, 

constata-se que a parte Autora realmente contratou junto à Reclamada os 

serviços prestados, cujo contrato segue anexo. Ademais, a parte 

Reclamada logrou êxito em comprovar que a negativação ocorreu devido à 

inadimplência, sendo que a Autora não acostou qualquer comprovante de 

pagamento, a fim de comprovar as suas alegações. Portanto, a cobrança 

é devida, uma vez que o termo de adesão encontra-se devidamente 

assinado pela parte Reclamante, conforme podemos verificar a partir da 

análise dos contratos e dos demais documentos assinados por ela, como 

procuração, declaração de hipossuficiência e documentos pessoais, onde 

constam assinaturas que, mesmo a olhos desarmados, percebe-se sem 

qualquer dificuldade que é oriunda do próprio punho da parte autora, não 

havendo razão para a realização de perícia grafotécnica. Ora, se o 

contrato existe, e restou inadimplente, conclui-se que a parte autora é 

devedora do valor apontado no extrato de negativações, no que a 

requerida restringe-se ao exercício regular de direito que lhe compete. 

Assim, os documentos colacionados pela parte Requerida se traduzem em 

provas a socorrer às suas alegações. Consigno, ainda, que a 

responsabilidade pela notificação extrajudicial quando da inclusão dos 

danos no cadastro de inadimplentes é de responsabilidade do órgão 

mantenedor, nos termos da Súmula 359 do STJ. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INSCRIÇÃO JUNTO 

AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO ORIUNDO DO 

PARCELAMENTO DOS CUSTOS TIDOS PELA CONCESSIONÁRIA COM A 

INSTALAÇÃO DO RAMAL COLETOR, QUANDO DA LIGAÇÃO DO 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA. DÉBITO 

NÃO PAGO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO POR EXERCÍCIO REGULAR DO 

DIREITO DO CREDOR. DÉBITO QUE SE MOSTRA DEVIDO. A NOTIFICAÇÃO 

PRÉVIA ACERCA DA INSCRIÇÃO É DE RESPONSABILIDADE DO 

ARQUIVISTA, ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 43, §2º DO CDC E SÚMULA 359 DO STJ. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006460158, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 16/12/2016). Desse modo, não se afigura 

a hipótese de condenação em danos morais haja vista que os fatos 

alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à configuração 

do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora 

não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais 

sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do CPC/2015. Assim, não 

incorreu a Requerida em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, 

por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 

traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde 

que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for 

hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não 

obstante toda gama de proteção que se destina ao consumidor, inclusive, 

com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato 

não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos 

elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não 

basta à mera alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão 

amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. 

Logo, não há como conferir crédito às alegações da reclamante na medida 

em que os fatos provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, 

assim, lançar édito de improcedência. III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 487, I do CPC/2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por MARIA AUXILIADORA CONCEICAO em desfavor 

de BANCO BRADESCARD S.A. Sem custas e honorários advocatícios 

nesta fase, em consonância como art. 55, caput, da LJE. Transitada em 

julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Juiz de Direito do 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Felipe 

Fernandes Juiz Leigo do 5º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO 

o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. ADAUTO DOS 

SANTOS REIS JUIZ DE DIREITO [1] “É necessário que da narrativa decorra 

verossimilhança tal que naquele momento da leitura se possa aferir, desde 

logo, forte conteúdo persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, 

deve o juiz aguardar a peça de defesa para verificar o grau de 

verossimilhança na relação com os elementos trazidos pela contestação. 

E é essa a teleologia da norma, uma vez que o final da proposição a 

reforça, ao estabelecer que a base são “as regras ordinárias de 

experiência”. Ou, em outros termos, terá o magistrado de se servir dos 

elementos apresentados na composição do que usualmente é aceito como 

verossímil. É fato que a narrativa interpretativa que se faz da norma é um 

tanto abstrata, mas não há alternativa, porquanto o legislador se utilizou de 

termos vagos e imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, 

então, de volta ao aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom 

senso que deve ter todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do 

Consumidor. Editora Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002793-11.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: THAMIRES MORAES RIBEIRO REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I I - 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa 

de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da Parte 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida na qual a 

parte autora alega se indevida, uma vez que não possui qualquer débito 

com a Reclamada que justifique a negativação de seu nome no valor R$ 

1.270,73 (mil, duzentos e setenta reais e setenta e três centavos), 

contrato nº. 4283041258260000, inclusa em 20/11/2019. Ao final, pugnou 

pela declaração de inexistência do débito que originou a negativação em 

apreço, bem como indenização por danos morais. É a suma do essencial. II 

- MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Sem preliminares, passo a análise do 

mérito. 3. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária 

a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito se 

amolda nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 

355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 4. A pretensão merece juízo 

de improcedência. Compulsando os documentos juntados com a 

contestação, constata-se que a parte Autora realmente contratou junto à 

Reclamada os serviços prestados, cujo contrato segue anexo. Ademais, a 

parte Reclamada logrou êxito em comprovar que a negativação ocorreu 

devido à inadimplência, sendo que o Autor não acostou qualquer 

comprovante de pagamento, a fim de comprovar as suas alegações. 

Portanto, a cobrança é devida, uma vez que o termo de adesão 

encontra-se devidamente assinado pela parte Reclamante, conforme 

podemos verificar a partir da análise dos contratos e dos demais 

documentos assinados por ela, como procuração, declaração de 

hipossuficiência e documentos pessoais, onde constam assinaturas que, 

mesmo a olhos desarmados, percebe-se sem qualquer dificuldade que é 

oriunda do próprio punho da parte autora, não havendo necessidade de 

realização de prova pericial. Ora, se o contrato existe, e restou 

inadimplente, conclui-se que a parte autora é devedora do valor apontado 

no extrato de negativações, no que a requerida restringe-se ao exercício 

regular de direito que lhe compete. Assim, os documentos colacionados 

pela parte Requerida se traduzem em provas a socorrer às suas 

alegações. Consigno, ainda, que a responsabilidade pela notificação 

extrajudicial quando da inclusão dos danos no cadastro de inadimplentes é 

de responsabilidade do órgão mantenedor, nos termos da Súmula 359 do 

STJ. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO. INSCRIÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

DÉBITO ORIUNDO DO PARCELAMENTO DOS CUSTOS TIDOS PELA 

CONCESSIONÁRIA COM A INSTALAÇÃO DO RAMAL COLETOR, QUANDO 

DA LIGAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA PARTE 

AUTORA. DÉBITO NÃO PAGO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO POR EXERCÍCIO 

REGULAR DO DIREITO DO CREDOR. DÉBITO QUE SE MOSTRA DEVIDO. A 

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DA INSCRIÇÃO É DE RESPONSABILIDADE 

DO ARQUIVISTA, ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 43, §2º DO CDC E SÚMULA 359 DO 

STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006460158, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 16/12/2016). Desse modo, não se afigura 

a hipótese de condenação em danos morais haja vista que os fatos 

alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à configuração 

do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora 

não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais 

sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do CPC/2015. Assim, não 

incorreu as Requeridas em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, 

por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 

traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde 

que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for 

hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não 

obstante toda gama de proteção que se destina ao consumidor, inclusive, 

com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato 

não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos 

elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não 

basta à mera alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão 

amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. 

Logo, não há como conferir crédito às alegações da reclamante na medida 

em que os fatos provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, 

assim, lançar édito de improcedência. Por derradeiro, acolho o pedido 

contraposto formulado pela Reclamada, haja vista que os débitos objeto 

desta demanda não foram adimplidos pela Reclamante. III - DISPOSITIVO 

Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC/2015, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por THAMIRES MORAES 

RIBEIRO em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, nos termos do art. 55, caput, da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 5º Juizado Especial Cível de 

Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Felipe Fernandes Juiz Leigo do 5º Juizado Especial Cível da 

Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. ADAUTO DOS SANTOS REIS JUIZ DE DIREITO [1] “É 

necessário que da narrativa decorra verossimilhança tal que naquele 

momento da leitura se possa aferir, desde logo, forte conteúdo 

persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, deve o juiz aguardar a 

peça de defesa para verificar o grau de verossimilhança na relação com 

os elementos trazidos pela contestação. E é essa a teleologia da norma, 

uma vez que o final da proposição a reforça, ao estabelecer que a base 

são “as regras ordinárias de experiência”. Ou, em outros termos, terá o 

magistrado de se servir dos elementos apresentados na composição do 

que usualmente é aceito como verossímil. É fato que a narrativa 

interpretativa que se faz da norma é um tanto abstrata, mas não há 

alternativa, porquanto o legislador se utilizou de termos vagos e 

imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, então, de volta ao 

aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom senso que deve ter 

todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do Consumidor. Editora 

Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)
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CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010413-11.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA JUNIOR 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A S E N T E N Ç A 1.RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 

38 da Lei 9.099/95. 2.PRELIMINAR Incompetência do Juizado Rejeito a 

preliminar de incompetência do juizado especial arguida pela reclamada em 

razão de necessidade de produção de prova pericial, tendo em vista que 

as provas existentes no processo são hábeis à formação de juízo de 

convicção. Passo à análise do mérito. 3.MÉRITO Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do C.P.C. O reclamante é titular da Unidade Consumidora nº 

6/214246-1. Aduz que foi surpreendido no dia 01/10/2019, às 08h30min, 

com sua luz cortada de forma arbitraria, sem nenhum aviso prévio. Informa 

que foi até a central da Reclamada por volta das 12h31min sendo-lhe 

informado que o corte foi devido a uma conta do mês de janeiro no valor 

de R$ 2.624,13 que estava em aberto. Contudo, informa que a fatura fora 

devidamente quitada na data de 22/02/2019. Deste modo, pugnou pelo 

restabelecimento da energia elétrica, bem como declaração de inexistência 

de débito, além da condenação da reclamada ao pagamento de 

compensação por danos morais. A reclamada, em sua defesa, sustenta 

que foi realizada vistoria e foram detectadas irregularidades na medição 

de consumo da unidade consumidora da reclamante, razão pela qual, foi 

emitida fatura eventual de recuperação de consumo, tornando legítimo o 

débito apurado. Aduz que o comprovante de pagamento anexado pode 

ser somente um agendamento de pagamento. Ao final, pugna pela 

improcedência da ação, além da condenação da reclamante ao pagamento 

do débito inadimplido. Por se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que aquele a demonstrar a sua 

procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. A 

requerida, em sua peça de defesa, aduz que foi realizada uma vistoria e 

foram detectadas irregularidades na medição de consumo da unidade 

consumidora da parte requerente, que acarretava no registro a menor do 

consumo de energia da unidade no período apurado. Para que se 

considere regular a cobrança a título de recuperação de consumo, deve a 

concessionária comprovar que o consumidor foi notificado para 

comparecer ao ato de inspeção do medidor, nos termos da Resolução 414 

da ANEEL, situação não ocorrida nos autos. Isto porque, o Reclamante 

apenas recebeu uma carta já comunicando a vistoria, ou seja, não houve 

assinatura no TOI a validar o acompanhamento pelo consumidor da 

inspeção realizada na unidade consumidora. Ademais, pelo histórico de 

consumo apresentado pela Reclamada verifica-se que houve o pagamento 

da fatura questionada, ID 26417279, na data de 22/01/2019, ou seja, a 

afirmação de que a fatura questionada não fora adimplida com coaduna 

com o documento colacionado pela própria Reclamada. De igual modo, não 

houve alteração significativa de consumo nos meses posteriores à 

cobrança. Não havendo comprovação da irregularidade, ônus que lhe 

incumbia nos moldes dos artigos 6º, VII, do CDC e 373, II, do CPC, a 

cobrança ora contestada deve ser declarada inexigível. É o entendimento 

da Turma Recursal Única deste Tribunal acerca do tema: RECURSO 

INOMINADO – RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – 

PROCESSO ADMINISTRATIVO COM CONTRADITÓRIO – PROVAS 

INSUFICIENTES – PRESUNÇÃO DE REGULARIDADE NO CONSUMO – ATO 

ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL IN RE IPSA – AMEAÇA DE 

INCLUSÃO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – FIXAÇÃO DO QUANTUM 

INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

A concessionária pública de energia elétrica tem o direito de instaurar 

procedimento administrativo de recuperação de consumo, desde que 

garantido o contraditório, devendo emitir laudo técnico para comprovar 

qualquer irregularidade (artigos 113 e 114 da Resolução Normativa 

414/2010 – ANEEL). Não havendo nos autos cópia de procedimento 

interno com prova de prévia comunicação ao consumidor, de no mínimo 10 

(dez) dias, informando o local, data e horário da realização da avaliação 

técnica (art. 129, § 7º da RN 414/2010 da ANEEL) e apresentação de 

laudo técnico com certificação ABNT NBR ISO 9001 comprovando a 

irregularidade (art. 129, § 6º da RN 414/2010 da ANEEL), presume-se 

inexistir problemas, sendo que as condutas da concessionária com o 

objetivo de recuperar o suposto crédito caracterizam ato ilícito. Débito 

inexistente. (...) (TRU TJMT 242243620118110001/2013, HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 

29/08/2013, Data da publicação no DJE 29/08/2013). In casu, há nos autos 

provas suficientes de que o processo administrativo previsto no artigo 129 

da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL não foi observado, visto 

que é necessária a juntada de cópia integral do procedimento interno com 

protocolo de recebimento de prévia comunicação ao consumidor, com 

assinatura do usuário ou testemunhas (ou ainda a remessa por qualquer 

meio que permita a comprovação do recebimento, nos termos do §3º), 

informando o local, data e horário dos procedimentos de avaliação ou 

inspeção (§ 7º), bem como laudo técnico de avaliação (§ 6º) ou Termo de 

Ocorrência e Inspeção com explicações elucidativas (§ 2º). Portanto, 

diante destas exigências, apura-se que os documentos apresentados nos 

autos não são idôneos para evidenciar o regular trâmite de aferição 

administrativa do medidor de energia elétrica, pois não restou comprovada 

a observância do devido processo legal (art. 5º, inciso LIV e LV, CF). 

Nesse compasso, não demonstrada pela parte ré, de forma satisfatória, a 

irregularidade na medição, como decorre do art. 373, II, do CPC, não há 

como autorizar a cobrança de valores a título de recuperação de consumo 

em unidade de medição de energia elétrica, impondo-se a desconstituição 

de débitos no valor total de R$2.624,13 (dois mil e seiscentos e vinte e 

quatro reais e treze centavos), conforme se depreende da conclusão que 

se decorre logicamente dos fatos. Devido a isto, a suspensão da energia 

na unidade consumidora, mesmo estando o Reclamante adimplente 

demonstra falha na prestação do serviço por parte da Reclamada, ao teor 

do art. 14, §1º, I do CDC, a concessionária deve reparar os danos 

causados ao consumidor, pois estes sem dúvida ultrapassam a barreira 

do mero aborrecimento. Corroborando: A HIPÓTESE VERSA SOBRE 

SUPOSTO AUMENTO EXCESSIVO NAS FATURAS REFERENTES À 

UNIDADE CONSUMIDORA DA RECLAMANTE, O QUE ACARRETOU O NÃO 

PAGAMENTO DA CONTA DE JULHO DE 2008 E A CONSEQUENTE 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. PROVA PERICIAL QUE 

PODERIA DEMONSTRAR A REGULARIDADE NA MEDIÇÃO DO CONSUMO 

NO IMÓVEL QUE NÃO FOI REALIZADA. PARTE RÉ QUE DESISTIU DA 

PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA, IMPRESCINDÍVEL AO DESLINDE DA 

CONTROVÉRSIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

CONCESSIONÁRIA APELADA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA 

PROVA. CONCESSIONÁRIA APELADA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO 

ÔNUS PROBATÓRIO, CONFORME DISPÕE O ARTIGO 333, INCISO II, DO 

CPC/73. Em se tratando de relação de consumo, cabia à ré a comprovação 

da regularidade da cobrança, o que não restou demonstrado, eis que 

desistiu da produção da prova pericial, imprescindível ao deslinde da 

controvérsia. Suspensão do fornecimento de água indevido. Inteligência 

da Súmula 192 deste Tribunal de Justiça. Falha na prestação do serviço. 

Artigo 14 do CDC. Dano moral configurado. (Apelação nº 

0024150902128190011 – TJRJ, Relator Wilson do Nascimento Reis, 

publicado em 28/07/2017). O pedido contraposto formulado pela reclamada 

não merece prosperar, tendo em vista que não restou provada a 

legalidade da fatura objeto da demanda. 4.DISPOSITIVO Ante o exposto, 

nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela 

rejeição da preliminar arguida e no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA DA 

AÇÃO, e o faço para: 1 - DECLARAR a inexistência do débito discutidos 

nos autos referentes a fatura eventual do mês de janeiro/2019 no valor de 

R$2.624,13 (dois mil e seiscentos e vinte e quatro reais e treze centavos). 

2 - CONDENAR a reclamada a compensar o reclamante pelos danos 

morais sofridos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual deverá 

ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta data e 

acrescido de juros legais a partir da citação; 3 – OPINO pela 

improcedência do pedido contraposto; Sem custas ou honorários 

advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. 

Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Luihana Pasinato Gomes Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Adauto dos Santos 

Reis Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007421-77.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA DA SILVA PINHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. A parte exequente foi intimada no dia 17.12.2019, para se 

manifestar nos autos, sob pena de extinção e arquivamento do feito. 

Entretanto, até a presente data não houve qualquer manifestação de sua 

parte, estando o feito paralisado há mais de 04 (quatro) meses. Dispõe o 

Novo Código de Processo Civil, no art. 485, III: III - por não promover os 

atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias; Eis o entendimento dos Tribunais Pátrios acerca da 

extinção da execução quando não há manifestação da parte interessada: 

“PROCESSO CIVIL NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO 

POR ABANDONO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PRÉVIA. PRINCÍPIO DA CELERIDADE NO JEC. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. INJUSTIFICADA A IRRESIGNAÇÃO RECURSAL, QUANDO A 

PARTE, CIENTE DO DEFERIMENTO DO PRAZO QUE ELA PRÓPRIA 

REQUEREU PARA CUMPRIR DETERMINADO ATO PROCESSUAL, 

INDUVIDOSAMENTE ABANDONA O PROCESSO DE EXECUÇÃO POR 

LONGO TEMPO - MAIS DE CINCO MESES -, O QUE REVELA SEU EVIDENTE 

DESCASO E INDISCUTÍVEL DESINTERESSE NO NORMAL 

PROSSEGUIMENTO E ENCERRAMENTO DO FEITO EXECUTÓRIO, EM 

MANIFESTO PREJUÍZO AOS PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM O 

MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, MORMENTE O DA 

CELERIDADE NA CONCLUSÃO EFETIVA DOS CASOS EM JULGAMENTO 

(ART. 2º). 2. ADEMAIS, O TEOR DO § 1º DO ART. 51 DA LEI 9.099/95 NÃO 

ADMITE OUTRA INTERPRETAÇÃO: "A EXTINÇÃO DO PROCESSO 

INDEPENDERÁ, EM QUALQUER HIPÓTESE, DE PRÉVIA INTIMAÇÃO 

PESSOAL DAS PARTES". 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJ-DF - 

ACJ: 20000110691053 DF, Relator: BENITO TIEZZI, Data de Julgamento: 

13/08/2003, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 26/08/2003 Pág. 113).” Ante o 

exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, do Novo Código de 

Processo Civil c/c o artigo 51, §1º da Lei 9.099/95, JULGO EXTINTA a 

presente execução, sem julgamento do mérito. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. P. I. C. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002927-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BARBOSA E RAMOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA APARECIDA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. A parte Reclamante foi intimada no dia 22.01.2020 para 

manifestar-se nos autos, sob pena de extinção e arquivamento do feito. 

Entretanto, até a presente data não houve qualquer manifestação de sua 

parte, estando o feito paralisado há mais de 30 (trinta) dias. Dispõe o Novo 

Código de Processo Civil, no art. 485, III: “Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;” Ante o 

exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Novo Código de 

Processo Civil, indefiro a petição inicial, e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Após a liberação, arquive-se o feito. P. I. C. Juiz Adauto dos 

Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014514-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU ALVES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONDES MENDONCA TRINDADE OAB - MT0019670A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO RIZZI - ME (REQUERIDO)

MARCOS ANTONIO RIZZI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. A parte Reclamante foi intimada no dia 05.02.2020 para 

manifestar-se nos autos, sob pena de extinção e arquivamento do feito. 

Entretanto, até a presente data não houve qualquer manifestação de sua 

parte, estando o feito paralisado há mais de 30 (trinta) dias. Dispõe o Novo 

Código de Processo Civil, no art. 485, III: “Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;” Ante o 

exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Novo Código de 

Processo Civil, indefiro a petição inicial, e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Após a liberação, arquive-se o feito. P. I. C. Juiz Adauto dos 

Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004502-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO WALL STREET (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUGUSTA DA COSTA BARBOSA OAB - MT26411/O 

(ADVOGADO(A))

EDGAR DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA OAB - 126.704.561-20 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO MULLER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. A parte exequente foi intimada no dia 22.11.2019, para se 

manifestar nos autos, sob pena de extinção e arquivamento do feito. 

Entretanto, até a presente data não houve qualquer manifestação de sua 

parte, estando o feito paralisado há mais de 04 (quatro) meses. Dispõe o 

Novo Código de Processo Civil, no art. 485, III: III - por não promover os 

atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias; Eis o entendimento dos Tribunais Pátrios acerca da 

extinção da execução quando não há manifestação da parte interessada: 

“PROCESSO CIVIL NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO 

POR ABANDONO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PRÉVIA. PRINCÍPIO DA CELERIDADE NO JEC. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. INJUSTIFICADA A IRRESIGNAÇÃO RECURSAL, QUANDO A 

PARTE, CIENTE DO DEFERIMENTO DO PRAZO QUE ELA PRÓPRIA 

REQUEREU PARA CUMPRIR DETERMINADO ATO PROCESSUAL, 

INDUVIDOSAMENTE ABANDONA O PROCESSO DE EXECUÇÃO POR 

LONGO TEMPO - MAIS DE CINCO MESES -, O QUE REVELA SEU EVIDENTE 

DESCASO E INDISCUTÍVEL DESINTERESSE NO NORMAL 

PROSSEGUIMENTO E ENCERRAMENTO DO FEITO EXECUTÓRIO, EM 

MANIFESTO PREJUÍZO AOS PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM O 

MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, MORMENTE O DA 

CELERIDADE NA CONCLUSÃO EFETIVA DOS CASOS EM JULGAMENTO 

(ART. 2º). 2. ADEMAIS, O TEOR DO § 1º DO ART. 51 DA LEI 9.099/95 NÃO 

ADMITE OUTRA INTERPRETAÇÃO: "A EXTINÇÃO DO PROCESSO 

INDEPENDERÁ, EM QUALQUER HIPÓTESE, DE PRÉVIA INTIMAÇÃO 

PESSOAL DAS PARTES". 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJ-DF - 

ACJ: 20000110691053 DF, Relator: BENITO TIEZZI, Data de Julgamento: 

13/08/2003, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 26/08/2003 Pág. 113).” Ante o 

exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, do Novo Código de 

Processo Civil c/c o artigo 51, §1º da Lei 9.099/95, JULGO EXTINTA a 

presente execução, sem julgamento do mérito. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. P. I. C. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004836-52.2019.8.11.0001

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071822/4/2020 Página 652 de 758



Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZACARIAS BARBOSA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. A parte exequente foi intimada no dia 25.11.2019, para se 

manifestar nos autos, sob pena de extinção e arquivamento do feito. 

Entretanto, até a presente data não houve qualquer manifestação de sua 

parte, estando o feito paralisado há mais de 04 (quatro) meses. Dispõe o 

Novo Código de Processo Civil, no art. 485, III: III - por não promover os 

atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias; Eis o entendimento dos Tribunais Pátrios acerca da 

extinção da execução quando não há manifestação da parte interessada: 

“PROCESSO CIVIL NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO 

POR ABANDONO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PRÉVIA. PRINCÍPIO DA CELERIDADE NO JEC. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. INJUSTIFICADA A IRRESIGNAÇÃO RECURSAL, QUANDO A 

PARTE, CIENTE DO DEFERIMENTO DO PRAZO QUE ELA PRÓPRIA 

REQUEREU PARA CUMPRIR DETERMINADO ATO PROCESSUAL, 

INDUVIDOSAMENTE ABANDONA O PROCESSO DE EXECUÇÃO POR 

LONGO TEMPO - MAIS DE CINCO MESES -, O QUE REVELA SEU EVIDENTE 

DESCASO E INDISCUTÍVEL DESINTERESSE NO NORMAL 

PROSSEGUIMENTO E ENCERRAMENTO DO FEITO EXECUTÓRIO, EM 

MANIFESTO PREJUÍZO AOS PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM O 

MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, MORMENTE O DA 

CELERIDADE NA CONCLUSÃO EFETIVA DOS CASOS EM JULGAMENTO 

(ART. 2º). 2. ADEMAIS, O TEOR DO § 1º DO ART. 51 DA LEI 9.099/95 NÃO 

ADMITE OUTRA INTERPRETAÇÃO: "A EXTINÇÃO DO PROCESSO 

INDEPENDERÁ, EM QUALQUER HIPÓTESE, DE PRÉVIA INTIMAÇÃO 

PESSOAL DAS PARTES". 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJ-DF - 

ACJ: 20000110691053 DF, Relator: BENITO TIEZZI, Data de Julgamento: 

13/08/2003, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 26/08/2003 Pág. 113).” Ante o 

exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, do Novo Código de 

Processo Civil c/c o artigo 51, §1º da Lei 9.099/95, JULGO EXTINTA a 

presente execução, sem julgamento do mérito. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. P. I. C. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010654-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CAMPESTRE TABGHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO CESAR PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. A parte exequente foi intimada no dia 10.12.2019, para se 

manifestar nos autos, sob pena de extinção e arquivamento do feito. 

Entretanto, até a presente data não houve qualquer manifestação de sua 

parte, estando o feito paralisado há mais de 04 (quatro) meses. Dispõe o 

Novo Código de Processo Civil, no art. 485, III: III - por não promover os 

atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias; Eis o entendimento dos Tribunais Pátrios acerca da 

extinção da execução quando não há manifestação da parte interessada: 

“PROCESSO CIVIL NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO 

POR ABANDONO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PRÉVIA. PRINCÍPIO DA CELERIDADE NO JEC. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. INJUSTIFICADA A IRRESIGNAÇÃO RECURSAL, QUANDO A 

PARTE, CIENTE DO DEFERIMENTO DO PRAZO QUE ELA PRÓPRIA 

REQUEREU PARA CUMPRIR DETERMINADO ATO PROCESSUAL, 

INDUVIDOSAMENTE ABANDONA O PROCESSO DE EXECUÇÃO POR 

LONGO TEMPO - MAIS DE CINCO MESES -, O QUE REVELA SEU EVIDENTE 

DESCASO E INDISCUTÍVEL DESINTERESSE NO NORMAL 

PROSSEGUIMENTO E ENCERRAMENTO DO FEITO EXECUTÓRIO, EM 

MANIFESTO PREJUÍZO AOS PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM O 

MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, MORMENTE O DA 

CELERIDADE NA CONCLUSÃO EFETIVA DOS CASOS EM JULGAMENTO 

(ART. 2º). 2. ADEMAIS, O TEOR DO § 1º DO ART. 51 DA LEI 9.099/95 NÃO 

ADMITE OUTRA INTERPRETAÇÃO: "A EXTINÇÃO DO PROCESSO 

INDEPENDERÁ, EM QUALQUER HIPÓTESE, DE PRÉVIA INTIMAÇÃO 

PESSOAL DAS PARTES". 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJ-DF - 

ACJ: 20000110691053 DF, Relator: BENITO TIEZZI, Data de Julgamento: 

13/08/2003, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 26/08/2003 Pág. 113).” Ante o 

exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, do Novo Código de 

Processo Civil c/c o artigo 51, §1º da Lei 9.099/95, JULGO EXTINTA a 

presente execução, sem julgamento do mérito. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. P. I. C. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Portaria

PORTARIA N. 002/2020-GAB

 O Doutor JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO, MM. Juiz de Direito 

Designado no 6ºJuizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá-MT, Juiz 

Titular I E II, no uso de suas atribuições legais,

Considerando a pandemia decorrente do COVID-19 — Novo Coronavírus - 

e as disposições estabelecidas nas Portarias-Conjuntas n. 247/2020 de 16 

de março de 2020, 249/2020 de 18 de março de 2020 e 281-2020 de 08 de 

abril de 2020, ambas da Presidência do Tribunal de Justiça e da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso;

Considerando que os atendimentos aos Advogados, e Defensoria Pública 

já estão ocorrendo por e-mail da Secretaria Judicial desta Vara 

Especializada (sexto.jec.cuiabá@tjmt.jus.br);

Considerando que os prazos processuais foram suspensos pelo período 

de 17 de março de 2020 até 30 de abril de 2020 (art. 3º, Portaria-Conjunta 

n. 281)c/c a determinação constante do Ofício-Circular n. 30/2020-CGJ, de 

17 de março de 2020;

RESOLVE:

 Art. 1°. Estabelecer que, enquanto vigorar a situação de anormalidade 

tratada nos atos administrativos mencionados, os atendimentos aos 

Advogados, Membros do Ministério Público e Defensores Públicos, no 

Gabinete I e II e na Secretaria do Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá, 

serão realizados durante o expediente pelos e-mails funcionais e 

whatsapp abaixo indicados:

I) Em se tratando de Secretaria Judicial, pelo e-mail 

sexto.jec.cuiaba@tjmt.jus.br e whatsapp - Gestora Dayne Abalen- (65) 

99219-8580;

II) Em se tratando do Gabinete pelo e-mail priscilla.oliveira@tjmt.jus.br e 

whatsapp- Assessora Priscilla Oliveira- (65)99808-5533.

Art. 3°. Eventuais dúvidas decorrentes da interpretação ou omissões 

desta Portaria serão sanadas pela Secretaria/Gabinete, por meio dos 

e-mails e whatsapp acima informados.

 Art. 4º. Determino o encaminhamento de cópia desta Portaria à 

Corregedoria-Geral da Justiça, ao Ministério Público e à Defensoria 

Pública, e para conhecimento dos Advogados, publique-se no DJE.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de abril de 2020.

Dr. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

Juiz de Direito

  

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016451-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA NUCIA DE MARCHI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA NUCIA DE MARCHI OAB - MT4647-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SYMPLA INTERNET SOLUCOES S/A (REU)

PAULO VIEIRA (REU)

RM BRASIL PRODUCOES ARTISTICAS S/S LTDA - ME (REU)
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PROCESSO n. 1016451-05.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANDREIA NUCIA 

DE MARCHI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDREIA NUCIA DE 

MARCHI POLO PASSIVO: SYMPLA INTERNET SOLUCOES S/A e outros (2) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

02/06/2020 Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020914-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELLE PEREIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

RECLAMANTE, na figura de seu patrono, para, apresentar contrarrazões, 

no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016456-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MENDES CARDOSO ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016456-27.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAFAEL MENDES 

CARDOSO ROCHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE 

REGINATO POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 09:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021111-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO NONATO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

RECLAMANTE, na figura de seu patrono, para, apresentar contrarrazões, 

no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005555-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS DOS LAGOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO COELHO RIBEIRO OAB - MT16215-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIUCIA GARCIA VILELA (EXECUTADO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 04/12/2019 Hora: 16:40 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005555-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS DOS LAGOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO COELHO RIBEIRO OAB - MT16215-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIUCIA GARCIA VILELA (EXECUTADO)

 

Após a expedição do alvará, intime-se o credor para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004049-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA SANDRA SPESSOTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KETELIN SANTIAGO COLETA OAB - MT21563/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Após a expedição do alvará, intime-se o credor para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016463-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO BOM DESPACHO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT17566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1016463-19.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:REGINALDO BOM 

DESPACHO DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDREIA 

CRISTINA NOITE IZABEL POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 02/06/2020 

Hora: 09:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017747-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRA CRISTINA DOS REIS MOURA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIZELA BARRETO SAMPAIO OAB - MT19763-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

Após a expedição do alvará, intime-se o credor para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071822/4/2020 Página 654 de 758



Processo Número: 1004452-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFINA LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: 6ª JEC Data: 07/10/2019 Hora: 14:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004452-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFINA LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

 

Após a expedição do Alvará, intime-se a parte exequente para, em 5 

(cinco) manifestar interesse no prosseguimento da execução.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1019657-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MARQUES SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Após a expedição do Alvará, intime-se a parte exequente para, em 5 

(cinco) manifestar interesse no prosseguimento da execução.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016436-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO FARIAS LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EQUATORIAL ENERGIA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 09:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016456-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MENDES CARDOSO ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 09:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016451-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA NUCIA DE MARCHI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA NUCIA DE MARCHI OAB - MT4647-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SYMPLA INTERNET SOLUCOES S/A (REU)

PAULO VIEIRA (REU)

RM BRASIL PRODUCOES ARTISTICAS S/S LTDA - ME (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 09:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1014421-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO MAX ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA GABRIELA LIMA PEREIRA OAB - MT24423/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 28/11/2019 Hora: 14:20 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1014421-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO MAX ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA GABRIELA LIMA PEREIRA OAB - MT24423/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Após a expedição do Alvará, intime-se a parte exequente para, em 5 

(cinco) manifestar interesse no prosseguimento da execução.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1008771-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDENILSON SOARES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO PENA DE MOURA FRANCA OAB - SP0138190A 

(ADVOGADO(A))
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Após a expedição do Alvará, intime-se a parte exequente para, em 5 

(cinco) manifestar interesse no prosseguimento da execução.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016451-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA NUCIA DE MARCHI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA NUCIA DE MARCHI OAB - MT4647-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SYMPLA INTERNET SOLUCOES S/A (REU)

PAULO VIEIRA (REU)

RM BRASIL PRODUCOES ARTISTICAS S/S LTDA - ME (REU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE PROMOVENTE, PARA JUNTAR NOS AUTOS O 

ENDEREÇO DA PARTE PROMOVIDA SR. PAULO VIEIRA, NO PRAZO LEGA, 

SOB PENA DA LEI.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1010019-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA ANTUNES DE JESUS LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 12/11/2019 Hora: 09:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1010019-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA ANTUNES DE JESUS LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

Após a expedição do Alvará, intime-se a parte executada para, em 5 

(cinco), comprovar o cumprimento da obrigação de fazer, acerca da 

retirada do nome da parte exequente, dos órgãos de proteção ao crédito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016019-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 19/12/2019 Hora: 11:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016019-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Após a expedição do Alvará, intime-se a parte exequente para, em 5 

(cinco) manifestar interesse no prosseguimento da execução.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016472-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VILCERLANIO DE SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016472-78.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VILCERLANIO DE 

SOUZA LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLAITON LUIZ 

PANAZZOLO, ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

02/06/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016783-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LEONARDO ROSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT8548-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte promovente para manifestar-se, no prazo de 

5 (cinco) dias, quanto ao pagamento efetuado, bem como a satisfação do 

débito, caso em que deverá se manifestar expressamente quanto à 

extinção do processo ou quanto à existência de eventual remanescente

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001954-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIENIO FERREIRA DE FRANCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

RECLAMANTE, na figura de seu patrono, para, apresentar contrarrazões, 

no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 
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TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005839-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAYLLA KAROLYNNE DE OLIVEIRA CAMILO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENDA PRATES SOARES CRESTANI OAB - MT25002/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: 6ª JEC Data: 15/10/2019 Hora: 12:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005839-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAYLLA KAROLYNNE DE OLIVEIRA CAMILO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENDA PRATES SOARES CRESTANI OAB - MT25002/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

RECORRIDA para, se manifestar acerca do recurso interposto, procedo à 

intimação para apresentar contrarrazões dentro do prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020059-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERIC DE SOUSA GUERRIZE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

José Pedro de Alcântara Jr OAB - MT12001-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020059-45.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ERIC DE SOUSA GUERRIZE REQUERIDO: GOL LINHAS 

AEREAS INTELIGENTES S.A. CUIABÁ, 5 de março de 2020. Visto, Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ERIC DE 

SOUSA GUERRIZE em desfavor de GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES 

S/A. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Sem preliminares a serem 

enfrentadas. Analisando a questão discutida nos autos, verifico que não 

há necessidade de produção de provas em audiência de instrução, uma 

vez que se trata de prova meramente documental, razão pela qual passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/15. 

Autora afirma que em março de 2019, adquiriu passagens de ida e volta 

para o Rio de Janeiro-RJ. Na ida ocorreu conforme pactuado com a 

Requerida. Entretanto no retorno, a saída do Rio de Janeiro no dia 25, foi 

alterada para o dia 26, segunda-feira, dia que o Autor embarcou com 

destino a Cuiabá-MT, porém, ao realizar a uma conexão em Brasília, houve 

um contratempo e o voo foi cancelado, decorrentes do cancelamento 

vieram diversos transtorno, ou seja, o autor sofreu dois voos cancelados, 

em dois dias consecutivos e chegar ao destino três dias após o pactuado. 

Requereu a condenação da Ré ao pagamento de indenização a título de 

danos morais, em quantia equivalente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), 

Oportunizada a conciliação, as partes compareceram, mas optaram por 

prosseguir com a demanda. Em defesa tempestiva, a Ré pontua que o 

atraso do voo contratado em virtude de intercorrências decorrente de 

procedimentos operacionais, o que gerou intenso tráfego aéreo já que as 

Companhias não obtiveram autorização para operar. Em razão do atraso e 

consequente perda da conexão, a Companhia ofereceu a reacomodação 

da parte autora no primeiro voo disponível, a fim de que pudesse chegar 

ao seu destino final com a maior brevidade. O autor impugnou a defesa 

requerendo a procedência dos pedidos indicados na inicial (id). DA 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA 

Inicialmente, cumpre anotar que é pacífico o entendimento de que o caso 

em comento deve ser analisado sob a égide do Código de Defesa do 

Consumidor, já que Autora e Ré se amoldam aos conceitos de 

consumidora e fornecedora esclarecidos no artigo 2º e 3º do aludido 

diploma legal. E, nesse sentido, entende a jurisprudência pátria quanto à 

relação de consumo existente entre as partes no transporte aéreo: 

“Aplica-se ao transporte aéreo as regras do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a teoria do risco do empreendimento, segundo a 

qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo do 

fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e 

vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.” 

(DORIGATTI, Nelson. Procedimento do Juizado Especial Cível 

246870220168110001/2016. J. em 19 Out. 2016. Disp. em 

www.tjmt.jus.br. Acesso em 22 Abr. 2017.) Reconhecida a incidência da 

legislação de consumo e a vulnerabilidade da Autora, consequentemente 

deve-se incidir, também, a inversão do ônus probatório, o que desde já 

OPINO por deferir, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. Pois bem. 

Fundamento e Decido. O caso se refere à Reclamação com pedido de 

indenização por danos morais formulada pela Reclamante, visando ser 

compensada pela falha na prestação do serviço da Reclamada, ante o 

atraso de 02 (dois) dias do seu voo. Da análise dos autos verifico 

verossímeis as assertivas no sentido de que houve falha na prestação de 

serviços da Reclamada, considerando que a Reclamada não comprova 

suficientemente intercorrência operacionais, sendo o voo da Reclamante 

cancelado, não disponibilizado outro meio capaz de atender às suas 

necessidades, da forma como contratada, tendo que aguardar dias para 

embarcar em outro voo. O cancelamento de voo que sujeita o consumidor 

a atraso prolongado, sem dúvida alguma configura falha na prestação de 

serviço da companhia aérea e enseja lesão a direito de personalidade. 

Imperioso registrar que o contrato de transporte não é, e não pode ser 

considerado um contrato de risco, haja vista que a companhia aérea, ao 

vender uma passagem, assume a responsabilidade de levar o passageiro 

ao destino, no dia e hora avençados, sendo que eventuais problemas 

enfrentados pela companhia são de sua exclusiva responsabilidade e 

absolutamente alheios ao passageiro contratante, ou seja, o risco de que 

voos sejam cancelados, alterados, por qualquer motivo, é sem dúvida da 

companhia aérea, risco esse, inerente ao seu ramo de atividade, como já 

ressaltado anteriormente. Assim, caracterizado está o defeito do serviço e 

o dano moral decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso, independentemente do de culpa, sendo suficiente a 

prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que 

restou devidamente comprovado. Como decorrência da responsabilidade 

objetiva do prestador do serviço para que ele possa se desonerar da 

obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, 

inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas 

hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve 

ser responsabilizado pelos danos causados à parte Reclamante. Assim, o 

atraso do voo é incontroverso nos autos. No entanto, vê-se que a Ré 

colaciona apenas a defesa, não trazendo qualquer documento que 

demonstre, efetivamente, a aludida necessidade de reprogramação, e, 

sequer logrou êxito em demonstrar atitudes hábeis à mitigar a situação 

enfrentada pela Autora em relação ao atraso, como os suportes devidos 

estabelecidos pela Res. 400/16 da ANAC. Logo, constato que é fato 

incontroverso que a empresa Ré atrasou o voo da Autora ao seu destino 

final. Entretanto, o novo voo, saiu dois dias após compactuado, onde 

acarretou perdas de aulas do requerente, contudo, a requerida demonstra 

que prestou a assistência pertinentes, caracterizando falha na prestação 

de serviço, fazendo com que o autorfosse submetida à desgastes que 

não podem ser considerados como mero dissabor. Assim, verifica-se o 
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ato ilícito praticado pela Ré quanto à ausência de informações claras e 

precisas, e o incontroverso descumprimento do dever contratual de 

transportar o passageiro de um local a outro, dentro do período 

previamente estabelecido. Assim tem se manifestado a jurisprudência 

pátria: RECURSO INOMINADO – DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO –ATRASO SIGNIFICATIVO – 

AUSÊNCIA DE SUPORTE AO CONSUMIDOR - CONFIGURAÇÃO DE 

OFENSA À DIREITO DA PERSONALIDADE – VALOR ADEQUADAMENTE 

DOSADO - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

(RODRIGUES FILHO, Mateus Veloso. Recurso inominado n. 

1000157-86.2017.8.26.0445. J. em 23 Mar. 2018. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 12 Abr. 2018.) Ação indenizatória transporte 

aéreo nacional – Atraso do voo e defeituosa prestação de serviços – 

Sentença de procedência – Pleito de reforma – Impossibilidade - 

Responsabilidade objetiva da empresa requerida – Inteligência do artigo 

14, do Código de Defesa do Consumidor – Falha no serviço – Problemas 

com a malha aérea ou dificuldades com a tripulação, in casu, não 

constituem força maior, caso fortuito ou fato de terceiro – Dano moral 

configurado - Existência do dever de indenizar – Autora que ficou a mercê 

da assistência deficitária da requerida por mais de 12 horas – Viagem que 

tinha finalidade de celebração de casamento do filho da autora – Montante 

indenizatório que deve ser consentâneo ao abalo sofrido – Quantum 

indenizatório que deve ser fixado atendendo aos critérios da razoabilidade 

e da proporcionalidade – Valor que comportaria até mesmo exasperação, 

já que módico. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos nos 

termos do art. 252, do Regimento Interno, do E. Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE 

REQUERIDA. (FRANCESCHET, Júlio Cesar. Recurso inominado n. 

0004404-95.2014.8.26.0619. J. em 31 Maio 2016. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 12 Abr. 2018.) Assim, resta configurada a 

violação dos direitos do Autor pela Ré, ao passo que a mesma não lhe 

prestou informações claras e objetivas, sequer apresentou alternativas 

que efetivamente mitigassem os danos, caracterizando, então, defeito na 

prestação do serviço, passível de reparação, consoante já vem decidindo 

nosso tribunal estadual, no sentido de que “o atraso de voo configura 

falha na prestação do serviço e essa falha enseja a responsabilização 

objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor.” (DORIGATTI, Nelson. Procedimento do Juizado 

Especial Cível 228114620158110001/2016J. em 10 Ago. 2016. Disp. em 

www.tjmt.jus.br. Acesso em 27 Abr. 2017.) Caracteriza-se, então, a má 

prestação de serviço por parte da Ré, que não logrou êxito em comprovar 

que os fatos danosos se deram por culpa exclusiva da consumidora ou de 

terceiro para se eximir de sua responsabilidade. Ultrapassada essa 

nuance, devemos analisar os danos morais propriamente ditos, 

principalmente em harmonia ao princípio constitucional da dignidade da 

pessoa humana, e ao artigo 5º, V e X da Constituição Federal. No caso em 

tela, não se pode deixar de reconhecer o sofrimento advindo da ineficácia 

da prestação dos serviços por parte da Ré, não só no atraso do voo ao 

destino final, como também em não demonstrar ter tratado a consumidora 

de maneira digna, para tentar mitigar os danos do aludido atraso. Esses 

fatos devem ser considerados dano moral in re ipsa, pois, 

indubitavelmente ultrapassam a seara do mero desconforto, configurando 

efetiva lesão à personalidade. O nexo causal dos danos morais, ou seja, 

“o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o 

resultado” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 

6ª ed. São Paulo: Malheiros, 2005. P. 71.) reflete-se, justamente, no 

comportamento da Ré, com o atraso em demasia, e, também, por não 

propiciar a mitigação do dano, com um atendimento digno à Autora. 

Deve-se esclarecer que, embora a Ré apresente vários argumentos na 

contestação, na tentativa de contrapor-se aos fatos iniciais, não trouxe 

um documento sequer que subsidiasse a sua versão. Consequentemente, 

RECONHEÇO o dano moral in re ipsa. E, provada a ofensa e o dano moral 

sua reparação é impositiva, na forma do art. 5º, incisos V e X da 

Constituição Federal e do art. 944 e seguintes do Código Civil. Definida a 

responsabilidade da empresa aérea, resta fixar o valor da indenização 

pelo dano moral sofrido pela Autora. Para o arbitramento dos valores, é 

imprescindível conjugar alguns critérios, como a situação econômica do 

lesado, a intensidade do sofrimento, a gravidade da conduta e as 

circunstâncias que envolvem o caso. Nesse sentido, entendo que a 

fixação do quantum indenizatório em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), é 

suficiente para reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral que o fato 

acarretou. Valor que guarda correspondência com a gravidade do fato e 

do seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e da 

empresa autora da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio 

da equidade, representando um equilíbrio que não significa enriquecimento 

ilícito à vítima, e representa à Ré um impacto suficiente para impedi-la de 

reiterar o aludido comportamento no mercado de consumo. DISPOSITIVO: 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, com fulcro no 

art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, o pedido inicial para: a) 

CONDENAR a Reclamada a pagar o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 

a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao 

mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data. 

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. GIOVANNI 

FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S E N T E N Ç A Dispensado o 

Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da 

Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Consigno 

que, caso o requerido efetue o pagamento voluntário, após o trânsito em 

julgado, e o demandante manifeste concordância no depósito, defiro 

desde já a expedição de alvará. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022218-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON AMADOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022218-58.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GERSON AMADOR REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S.A. 

Vistos etc.. Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

INEXISTÊNCIA DE DEBITO proposta por GERSON AMADOR em face do 

BANCO UNIBANCO S/A, Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. DO MÉRITO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado do artigo 371 do NCPC, como a própria audiência de instrução, 

uma vez que as provas essenciais dos autos são documentais, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

NCPC. Em síntese, alega o Autor ter sido surpreendida com a negativação 

de seu nome, à pedido do Réu, incluído junto aos órgãos de proteção ao 

crédito pelo Requerido; que não possuiu qualquer débito com a reclamada, 

no valor total de R$309,72 (Trezentos e nove reais e setenta e dois 

centavos), o que seria indevido, posto que desconhece a dívida. Sendo 

assim, a Autora veio à Juízo pleiteando a tutela jurisdicional, justamente 

para declarar a inexistência do débito, e obter o reconhecimento dos 

danos morais. DA RELAÇÃO DE CONSUMO In casu, é oportuno esclarecer 

que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, nos 

termos dos artigos 2º e 3º do CDC, razão pela qual deve ser aplicado ao 

caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive 

com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO por se deferir nesta 

oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII, principalmente considerando 

que o Requerida teria maior facilidade de comprovar a legitimidade da 

negativação. Oportunizada a conciliação, restando infrutífera . A requerida 

em defesa arguiu que o débito questionado é legítimo, a parte autor possui 

vínculo com a parte ré, na medida em que é titular da conta corrente n° 

212188, na agência 6879, contratada em 20/07/2018. Desde 08/08/2018 a 

parte autora recebe nessa conta crédito de verba salarial, o que 

descaracterizaria o perfil de fraude. O saldo devedor atual da conta 

corrente é de R$ 352,76 e teve início em 10/09/2019. O saldo permaneceu 

sem a devida regularização, bem como a parte autora continuou a utilizar a 

conta normalmente, gerando a utilização de todo o limite de crédito 
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disponível. Trouxe contrato assinado Nº 6879/21218-8 contendo cópia da 

CTPS, assinatura digital , com assinatura similar ao do documento de 

identificação da parte autora na Inicial: O endereço do cadastro do cliente 

é o mesmo endereço que consta na inicial. DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

O ponto controvertido da contenda encontra fundamento num suposto 

débito, cuja origem a Autora desconhece, e o Réu, por sua vez, afirma 

existir. E, dessa relação controvertida, teriam surgidos os danos 

pleiteados pela Autora, de ordem moral. Para que o Réu seja 

responsabilizado civilmente, faz-se necessário três requisitos: Ato ilícito, 

dano e nexo causal. Analisando os autos verifico que o Requerido, em 

defesa, alega inexistência dos danos morais, bem como pontua a 

legitimidade da cobrança e da negativação, trazendo aos autos o termo de 

adesão, com a devida assinatura do Autor, cópia da CTPS, demonstrando 

que a mesma aderiu ao serviço, e que há o vínculo contratual que o 

legitima na cobrança. Consequentemente, cumpriu o ônus probatório do 

artigo 373, II do CPC/15. Importante consignar que após a contestação, 

Autor deixou de impugnar provas trazidas pela reclamada; Assim, a 

negativação dos dados do Autor nos órgãos de proteção ao crédito, é 

fato incontroverso nos autos, no entanto, representa um exercício regular 

de direito por parte do Réu, não configurando ato ilícito, consoante lhe 

garante o artigo 188, I do C.C. Consequentemente, ausente um dos 

requisitos da responsabilidade civil, não há que se falar em indenização, 

posto que restou comprovada a existência da relação jurídica entre as 

partes e que de fato, a Autora contratou os serviços do Requerida, sendo 

a negativação devida, principalmente quando a Autora não demonstrou o 

pagamento do valor negativado. Logo, o Réu apresentou argumentos que 

desconstituem, modificam e extinguem o direito pleiteado pela Autora. E 

nesse sentido que tem decidido a turma recursal de nosso estado: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE 

DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVIDA 

EXISTENTE. DEMONSTRADA A RELAÇÃO CONTRATUAL E A EXISTÊNCIA 

DE FATURAS VENCIDAS. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. EXERCÍCIO 

REGULAR DE UM DIREITO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. 

(FRANCO, Luís Francisco. Recurso inominado n. 71005748660. J. em 07 

Abr. 2016. Disp. em www.tjrs.jus.br. Acesso em 04 Out. 2017.) Por essas 

razões, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, 

sequer em indenização por danos morais, razão pela qual DEFIRO por 

julgar improcedentes os pedidos formulados pela Autora. Logo, não há 

nos autos mínima comprovação da alegada falha na prestação do serviço 

do réu, e a prova da contratação trazida nestes autos, por si só, é 

suficiente para afastar a pretensão autoral. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ 

Importa-nos observar, por fim, que resta clara a alteração dos fatos, já 

que o Autora tenta indicar a inexistência de débito devidamente 

comprovada nos presentes autos, tornando-se a condenação em litigância 

de má-fé medida necessária, consoante autorizado pelo artigo 80 do 

CPC/15. DISPOSITIVO: ANTE EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE os 

pedidos formulados na inicial no que tange à inexistência de débito e 

reparação dos danos de ordem moral, nos termos do artigo 487, I do 

CPC/15. Em consequência, DEFIRO pela CONDENAÇÃO da Autora por 

litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III, do CPC/15, 

fixando, em seu desfavor, multa de 5% sob o valor atribuído à causa, 

consoante art. 81, caput do CPC. À consideração do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do 6º Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da 

lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS JUÍZ LEIGO S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004219-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO NOBUYUKI MIYASHITA PIONA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (EXECUTADO)

AEROVIAS DE MEXICO S/A DE C V AEROMEXICO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Andre de Almeida Rodrigues OAB - MG74489 (ADVOGADO(A))

DANIEL BATTIPAGLIA SGAI OAB - SP214918-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte promovente para manifestar-se, no prazo de 

5 (cinco) dias, quanto ao pagamento efetuado, bem como a satisfação do 

débito, caso em que deverá se manifestar expressamente quanto à 

extinção do processo ou quanto à existência de eventual remanescente

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016479-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELINDES PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES OAB - MT6882-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

PROCESSO n. 1016479-70.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELINDES 

PEREIRA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES POLO PASSIVO: BANCO DO 

BRASIL SA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

6ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 17 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020408-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUTEMBERG LEITE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ALBERTO ARCASA OAB - MT24979/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

RECORRIDA para, se manifestar acerca do recurso interposto, procedo à 

intimação para apresentar contrarrazões dentro do prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011801-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AURY PEREIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação Sala: 6ª JEC Data: 02/06/2020 

Hora: 10:10 . *OBS. As audiências de conciliação do 6º Juizado serão 

realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000252-05.2020.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALICE SILVA DE SOUSA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILZA TOME FERREIRA OAB - MT17179-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

RECORRIDA para, se manifestar acerca do recurso interposto, procedo à 

intimação para apresentar contrarrazões dentro do prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019165-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

YASMIN GONCALVES BRANDAO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

RECORRIDA para, se manifestar acerca do recurso interposto, procedo à 

intimação para apresentar contrarrazões dentro do prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016908-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KARICIA APARECIDA GALVAO CAMPOS MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da Executada, para que efetue o cumprimento da sentença, a 

fim de: comprovar o cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de 

aplicação da multa fixa de R$ 1.000,00 (mil reais) .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016482-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT5026-N 

(ADVOGADO(A))

Luciane Regina Martins OAB - MT10003-B (ADVOGADO(A))

MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA OAB - MT15935-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1016482-25.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TANIA DA SILVA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA, 

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO, LUCIANE REGINA MARTINS 

POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 10:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1008646-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA RAMOS DE SENE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA RAMOS DE SENE OAB - MT26267/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1008646-35.2019.8.11.0001. EXEQUENTE: 

ANDRESSA RAMOS DE SENE EXECUTADO: VIA VAREJO S/A DESPACHO 

VISTOS Trata-se de Cumprimento de Sentença formada pelas partes 

acima indicadas. O credor manifestou pela expedição de alvará. 

Analisando os autos, constato que o pedido do credor merece 

acolhimento, uma vez que o devedor efetuou o pagamento voluntário. 

Posto isso, DEFIRO O PEDIDO e determino a expedição de alvará em favor 

do exequente. Ressalto que somente será efetuado o levantamento do 

montante em favor do advogado se houver procuração outorgando os 

respectivos poderes, consoante o disposto no artigo 450, da CNGC/MT. 

Após a expedição do Alvará, intime-se o exequente para manifestar nos 

autos, requerendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. 

Decorrido o prazo, sem manifestação, arquivem-se os autos. Às 

providências. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010093-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 12/11/2019 Hora: 10:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010093-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010093-58.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSE CARLOS MENEGATTI REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS, MM TURISMO & VIAGENS S.A Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por JOSÉ 

CARLOS MENEGATI em desfavor de AZUL LINHAS AEREAS 

BRASILEIRAS S/A E MAXMILHAS - MM TURISMO & VIAGENS S.A, Decido. 

O autor em sede audiência de conciliação, argui aplicação da revelia da 

empresa –MMTURISMO E VIAGENS, ante ausência da empresa em 

audiência conciliação, aliado ao fato de ter sido citada conforme I.D 
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25599238; Em análise da arguição; tenho que de fato a empresa não 

compareceu audiência, e não justificou sua ausência, se quer apresentou 

contestação; Observo que empresa foi citada, deixou de comparecer 

audiência conciliação em data 12/11/2019; Ora, cabe ao Réu comparecer 

pessoalmente às audiências e apresentar Contestação ou, em se tratando 

de pessoa jurídica, ser representada por preposto. Caso contrário, 

poderão ser reputados verdadeiros os fatos alegados pela parte autora, 

conforme estabelece o artigo 20 da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz.” Assim, 

embora a Ré, tenha sido citada e não compareceu audiência conciliação, 

bem como deixou de apresentar CONTESTAÇÃO, e, em se tratando de 

direito disponível, ACOLHO reconhecimento da revelia, com o imediato 

julgamento da causa, nos termos do artigo 23, da Lei nº 9.099/95 e 344 do 

CPC/15. Pois bem; No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Consigno que o processo 

tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto pra 

julgamento. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. Autora alega 

ter adquirido passagens aéreas para empreender os trechos entre Cuiabá 

e Ilhéus. Relata que o itinerário não ocorreu da forma planejada 

inicialmente, visto que seu voo foi cancelado e reacomodado em voo que 

só ocorreria no dia seguinte. Assevera que, com as passagens aéreas 

compradas no mês de janeiro de 2019, foi reservado hotel em Ilhéus/BA 

(Resort Tororomba) com 06 (seis) diárias, com entrada no dia 07/09/2019 

e saída no dia 13/09/2019, valor total pago pelas seis diárias R$ 2.370,00, 

ou seja, o valor de R$ 395,00 por diária, documentos em anexo. Que o 

trecho da conexão entre o aeroporto de CNF/MG à IOS/BH, foi cancelado o 

vôo por motivos operacionais, sendo orientando os passageiros a 

pegarem suas bagagens e se deslocar até o guichê da companhia 

aérea/AZUL para as orientações que seriam fornecidas a todos os 

passageiros. Aduz que na retirada de uma das bagagens na esteira foi 

constatado que uma das malas estava quebrada, tendo sido procurado o 

representante da empresa Requerida/AZUL que registrou o fato em um 

formulário, conforme faz prova através do documento e fotos ; Superada 

a situação de registro da mala quebrada, enfrentou-se fila no guichê da 

Requerida/AZUL, tendo sido atendido após 01:30 (uma hora e trinta 

minutos) aproximadamente. A solução encontrada pela Requerida/AZUL 

foi encaminhar todos os membros da família a um hotel local, com o 

compromisso de seguir até o destino final na manhã seguinte por outra 

companhia aérea/LATAN em vôo direto para o aeroporto de IOS/BH, 

bastando apenas apresentar os documentos pessoais no guichê da 

companhia aérea/LATAN. Não foi lhe prestado qualquer assistência ou 

informação do motivo da demora; Inicialmente é de se considerar que a 

relação havida entre as partes é indiscutivelmente de consumo, e a 

reclamante está evidentemente em posição altamente desfavorável. 

Assim, ante a hipossuficiência do consumidor, inverto o ônus da prova, o 

que faço com supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de 

equilibrar a relação processual. No caso vertente, restou incontroversa a 

falha na prestação dos serviços, pelo atraso vôo de volta por mais de 04 

horas; A parte ré alega que, constatou-se que o Autor adquiriu passagens 

da empresa Ré, gerando a reserva ZFY9QJ para empreender o trecho 

conforme disposto. Entretanto, devido a condições climáticas adversas, o 

voo AD-5454, teve de ser cancelado. Diante da completa impossibilidade 

de efetuar operações no aeroporto de Ilhéus, o voo foi cancelado, já que a 

região fora atingida por condições meteorológicas adversas, o que 

prejudicaria a segurança das operações de pousos e decolagens lá 

realizadas. Para corroborar com as alegações, o site da ANAC demonstra 

o motivos do cancelamento; Assevera que, a Ré imediatamente 

reacomodou a parte autora em voo da outra companhia, a fim de cumprir 

com o contrato de transporte; Além de receber hospedagem, conforme 

artigo 27 da resolução da ANAC; que o Autor não foi prejudicado pela 

AZUL, mas somente foram parte de um contexto complicado devido às 

condições climáticas desfavoráveis, fato este, completamente imprevisível 

e inesperado. Que no entanto, que a parte autora não sofreu nenhum tipo 

de dano, sendo certo que a chegada ao destino com atraso se deu em 

razão do intenso tráfego aéreo, tendo a Cia Aérea prestado toda 

assistência material necessária.. Pois bem. Em que pese as referidas 

alegações, entendo que a justificativa apresentada – cancelamento ou 

alteração de trechos, por ocasião de mau tempo ou reorganização da 

malha aérea -, não é verossímil a ponto de desincumbi-la do ônus 

probatório que lhe competia, uma vez que não foi comprovado por meio de 

documentos hábeis sequer a ocorrência de fechamento do aeroporto 

devido ao suposto mau tempo, tampouco a necessidade de uma eventual 

reformulação dos horários dos vôos no referido dia. Portanto, o 

cancelamento desarrazoado que ocasionou o cancelamento do vôo e 

espera, sem a comprovação idônea de ter prestado ao consumidor 

qualquer assistência material, configura falha na prestação do serviço, no 

termos do artigo 14, § 3º do CDC, situação jurídica que enseja a 

responsabilização pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte 

ré. Reputa-se assim existente a relação jurídica de consumo, restando 

inequívoca a obrigação indenizatória a título de danos morais. Se de um 

lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

TURMA RECURSAL ÚNICA Turma Recursal Única Recurso Cível Nº 

0034915-70.2015.811.0001 Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT 

Recorrente: VRG Linhas Aéreas S.A.Recorrido: Taner Carlos Gomes 

Nascimento FilhoEMENTA RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE 

VOO. ESPERA DE MAIS DE DEZOITO ORAS PARA ACOMODAÇÃO EM 

NOVO VOO. MAU TEMPO COMPROVADO. ORÇA MAIOR. FALTA DE 

ASSISTÊNCIA ADEQUADA. DANOMORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO 

DO QUANTUM. RECURSO NÃO PROVIDO.Aplica-se ao transporte aéreo 

as regras do Código de Defesa do Consumidor, bem como a teoria do 

risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a 

exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços 

tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do 

empreendimento, independentemente de culpa.Conquanto a requerida 

tenha comprovado que CANCELAMENTO do VOOocorreu em virtude das 

más condições climáticas, não demostrou ter prestado a assistência e as 

informações devidas ao consumidor, que foi levado de taxi a um hotel 

indicado pela empresa, mas que não o recebeu por falta de 

vagas.Consumidor que apenas foi reacomodado em outro VOO após 

passadas mais de 18 horas da data do embarque inicialmente 

contratado.Para a fixação de indenização por DANOS MORAIS, deve o 

magistrado levar em conta as condições pessoais das partes, a extensão 

do DANO experimentado, bem como o grau de culpa da parte requerida 

para a ocorrência do evento, não havendo justificativa para a redução do 

quantum arbitrado quando observados os ritérios da proporcionalidade e 

da razoabilidade.Indenização fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor 

que entendo razoável para o caso dos autos.Sentença mantida pelos 

próprios fundamentos. Recurso Inominado: 1003106-06.2019.8.11.0001 

Origem: QUARTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIBÁ /MT Recorrente: 

JHONATTAN ROCHA COSTA DA SILVA Recorrido: AZUL LINHAS 

AÉREAS BRASILEIRAS S/A Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI 

ALVES CORRÊA Data do Julgamento: 12/10/2019 EMENTA: recurso 

inominado. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. Serviço de TRANSPORTE AÉREO. atraso de voo . PERDA DE 

CONEXÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DE MAU TEMPO . 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS 

PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. 
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Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente JHONATTAN ROCHA 

COSTA DA SILVA postula reparação por danos morais e materiais, em 

razão de atraso de voo e consequente perda de conexão, que o obrigou a 

realizar trajeto (Porto Velho/RO x Cacoal/RO) de transporte terrestre e 

avaria em sua bagagem. 2. O consumidor adquiriu passagens aéreas junto 

a companhia aérea Recorrida, no trecho de volta, iniciaria em Porto 

Alegre/RS, com conexão em Campinas/SP e Cuiabá/MT com destino final à 

Cacoal/RO. A Conexão de Campinas saiu com atraso de 02h:15min, 

ocasionando a perda da conexão de Cuiabá/MT à Cacoal/RO. Como meio 

alternativo, o foi ofertado ao Recorrente passagem aérea para Porto 

Velho/RO e de lá fariam o transporte, por via terrestre, até Cacoal/RO. 3. A 

viagem que estava prevista para se encerrar às 13h:55min, do dia 18 de 

julho de 2019, se encerrou apenas em 19 de julho as 01h:00min, ou seja, 

com 11h:05min de atraso. 4. Como se não bastasse, quando chegou a 

Porto Velho/RO, o Recorrente constatou que sua bagagem não havia 

chegado, realizando requerimento administrativo junto à representante da 

companhia, que lhe garantiram a chegada da mesma no dia seguinte. 5. A 

bagagem do Recorrente chegou dentro do prazo requerido pela 

companhia aérea Recorrida, porém, com avaria, fazendo jus a restituição 

do valor comprovadamente pago, conforme reconhecido pelo juízo de 

origem. 6. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao 

fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos 

causados ao consumidor. 7. Não restando comprovada a ocorrência de 

força maior ou caso fortuito, o cancelamento de voo configura falha da 

prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano 

moral, na modalidade “in re ipsa”. A falha na prestação do serviço, no 

caso, representa a frustração de uma viagem programada com 

antecedência, ultrapassando em muito a seara do mero aborrecimento. 8. 

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos 

morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. 

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas 

também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, 

mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a 

repetição do ato ilícito. 9. Quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 

(oito mil reais), que merece a devida majoração, adequando-se o valor do 

dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 

10. Sentença parcialmente reformada. 11. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1003106-06.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/12/2019, 

Publicado no DJE 18/12/2019) Para a fixação de indenização por DANOS 

MORAIS, deve o magistrado levar em conta as condições pessoais das 

partes, a extensão do DANO experimentado, bem como o grau de culpa da 

parte requerida para a ocorrência do evento. Todavia, compulsando os 

autos verifico que não foi juntada qualquer prova apta a corroborar a tese 

defensiva, de maneira que ela não merece prosperar. Assim, resta 

incontroversa a aquisição da passagem aérea pela consumidora e o 

CANCELAMENTO do embarque, sem justificativa plausível comprovada. 

Conquanto o descumprimento contratual não configure, em regra, DANO 

MORAL, no caso dos autos a falha da empresa AZUL LINHAS ÁEREAS, 

demonstrado a perda da conexão; o Requerente e sua família ainda teve 

que ir para São Paulo/SP e depois para Ilhéus/BA, chegando ao destino 

final com mais de 24 horas de atraso, fato que ultrapassa a barreira do 

mero aborrecimento cotidiano. É evidente que o CANCELAMENTO fez com 

que a requerente tivesse frustrada sua expectativa de realizar a viagem 

em menor tempo, já que realizaria um curso na cidade de destino, tendo se 

programado com antecedência para chegar no horário desejado. Na 

espécie, além do desgaste físico, inerente a uma viagem com duração de 

04 horas, a afetação do estado anímico da pessoa é inquestionável o que, 

sem dúvida, configura o DANO MORAL. Assim, não há como afastar o 

dever de indenizar. Reconhecido o dever de indenizar, resta a 

quantificação da indenização. O procedimento para fixação do quantum 

indenizatório é norteado pelo critério da proporcionalidade, segundo o qual 

devem ser levadas em consideração as circunstâncias em que o fato 

danos ocorreu, o grau de culpa do causador do DANO e a realidade 

financeira dos litigantes. O valor a ser arbitrado por DANOS MORAIS não 

deve também ser desmedido que leve ao enriquecimento sem causa, 

tampouco ínfimo, a ponto do agressor não perceber seu desacerto. No 

caso concreto, não há evidências de que a empresa tenha agido com 

culpa grave. A repercussão dos fatos relatados na inicial pode ser 

classificada como moderada, se comparada a outras adversidades. 

Assim, em observância aos critérios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), e, ainda, 

não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 

Quanto ao dano material, diante do termo apresentado pelo autor e demais 

provas quanto a mala quebrada, esta valorada em R$ 249,90 (duzentos e 

quarenta e nove reais e noventa centavos); Aliado a comprovação da 

perca de 01 diária não utilizada (hotel/resort Tororomba), em face da 

perda de conexão e cancelamento de voo, têm-se o valor despendido da 

diária, no valor R$ 395,00 (trezentos e noventa e cinco reais) ; Registro 

que a empresa não juntou qualquer contraprova para ilidir os documentos 

juntados. Diante da comprovação do desembolso pelo autor; ACOLHO 

pedido autor e CONDENO as requeridas de forma solidária ao reembolso 

da quantia R$ 644,90; referente ao danos materiais elencados pelo autor; 

DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão contida na inicial para o fim de CONDENAR, a título de Danos 

Morais, as empresa rés de forma solidária ao pagamento da importância 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a 

partir desta data e juros de mora de 1% a.m., contados da citação válida, e 

assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, 

do Código de Processo Civil. CONDENO as requeridas de forma solidária, 

quanto ao DANO MATERIAL apurado no valor R$ 644,90 (seiscentos e 

quarenta e quatro reais e noventa centavos), com incidência de juros 1% 

e correção monetária pelo INPC de a partir da sentença; ACOLHO pedido e 

CONDENO a empresa MAX MILHAS - MM TURISMO & VIAGENS S.A, 

efeitos da revelia conforme disposto artigo 23, da Lei nº 9.099/95 e 344 do 

CPC/15.; Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 

55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S 

E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 

e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, 

sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a 

minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os 

fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Consigno que, caso o requerido efetue o pagamento 

voluntário após o trânsito em julgado e havendo concordância do autor, 

defiro, desde já, a expedição de alvará. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016501-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANNE ANDRIELE BRUNCA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS OAB - MT25973-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016501-31.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VIVIANNE 

ANDRIELE BRUNCA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DENY 

SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

02/06/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016508-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA APARECIDA DE DEUS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1016508-23.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELIANA 

APARECIDA DE DEUS SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: BRADESCARD ELO 
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PARTICIPACOES S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 10:50 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016509-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE GUILHERME SCARSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON BAROZZI OAB - MT0006791A (ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA CASTILHO OAB - MT0017770A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016509-08.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CAROLINE 

GUILHERME SCARSI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VALERIA 

APARECIDA CASTILHO, VILSON BAROZZI POLO PASSIVO: OI 

BRASILTELECOM FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

6ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 17 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011801-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AURY PEREIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) DO SEXTO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ PROCESSO N. 

1011801-12.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 103,86 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: AURY PEREIRA BORGES 

Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO SANTANA SILVA - MT21438-O 

REQUERIDO(A): Nome: VIVO S.A. Endereço: AVENIDA PRESIDENTE 

GETÚLIO VARGAS, 1300, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78005-370 Advogado do(a) REQUERIDO: FILINTO CORREA DA COSTA 

JUNIOR - MT11264-O FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

acima qualificada, por todo o conteúdo da petição inicial e documentos que 

se encontram disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas, bem como sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência de 

conciliação designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 6ª 

JEC Data: 02/06/2020 Hora: 10:10 LOCAL DA AUDIÊNCIA: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I (lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada-BIM), Cuiabá-MT. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte reclamada, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias, após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. CUIABÁ, 17 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Dayne Fátima Barbosa Couto Abalen Leite Gestora Judiciária- 

6º JEC OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Sede do juízo e Informações:Av. Historiador Rubens de 

Mendonça, nº 1894, Térreo, Complexo Maruanã, Bairro Bosque da Saúde, 

Cuiabá-MT.- fone: 65-3313-8000 INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013127-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NIRCO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DOS SANTOS LEITE OAB - MT22620/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013127-41.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

NIRCO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO DA SILVA REQUERIDO: CLUB MAIS 

ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA., LOJAS AVENIDA LTDA DECISÃO 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de restituição de quantia paga c/c 

reparação por danos morais, todos qualificados nos autos. Analisando os 

autos, constato que o Recurso Inominado fora interposto tempestivamente. 

Registro que o comprovante de rendimentos pagos e de retenção de 

imposto de renda na fonte de ID. 30842059 aportado ao feito comprova a 

hipossuficiência da parte, o que possibilita a concessão do pedido de 

justiça gratuita, conforme o artigo 99, §7°, do Código de Processo Civil: 

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição 

inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo 

ou em recurso. (...) § 7º Requerida a concessão de gratuidade da justiça 

em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento 

do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, 

se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. A Lei dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais estabelece, como regra, o 

recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo, exceto se ocorrer 

prejuízo irreparável para o Recorrente, a propósito: Art. 43. O recurso terá 

somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para 

evitar dano irreparável para a parte. No caso, inexiste perigo de dano para 

a parte Recorrente para o caso de cumprimento provisório, sendo 

desnecessária a suspensão dos efeitos da sentença. Deste modo, 

DEFIRO o pedido de justiça gratuita para dispensar o recolhimento do 

preparo pelo Recorrente, nos termos do artigo 99, §7°, do Código de 

Processo Civil. RECEBO O RECURSO INOMINADO apenas no efeito 
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devolutivo, nos termos do artigo 43, da Lei 9.099/95. Contrarrazões já 

apresentadas, remeta-se os autos à Eg. Turma Recursal. Às providências. 

Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016395-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA BARROS DE ALMEIDA LUGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER ALVES DA SILVA OAB - MT27481/O (ADVOGADO(A))

MAIARA FERNANDA CARNEIRO OAB - MT20371-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016395-69.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MONICA BARROS DE ALMEIDA LUGES REQUERIDO: SKY 

SERVIÇOS DE BANDA LARGA Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA formada pelas partes acima indicadas, todos qualificados 

nos autos. O demandante alega que a requerida inseriu indevidamente seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito. Requer, em tutela de urgência, 

que a requerida retire seu nome dos órgãos de proteção ao crédito em 

relação ao débito em discussão, bem como suspenda a cobrança. Pleiteia, 

ainda, a inversão do ônus da prova. É o breve Relato. Fundamento e 

Decido. Para a concessão do pedido de urgência é imprescindível que a 

parte autora comprove os requisitos indicados no artigo 300, do CPC, 

quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação. Compulsando os autos, constato que a 

pretensão do autor merece prosperar, porquanto negou a existência do 

débito, deste modo resta evidente que se trata de prova negativa, sendo 

impossível atribuir para a parte autora à prova da irregularidade da 

cobrança. Ademais, há prova, neste momento, de que o requerido inseriu 

seu nome no rol de inadimplentes. Ressalto que não é razoável admitir a 

manutenção de negativação do nome do consumidor no rol de mal 

pagadores até o final da lide por débito em discussão. Portanto, constato 

que comprovou a probabilidade do direito elencado na inicial. O perigo de 

dano irreparável ou de difícil de reparação, uma vez que a negativação do 

nome do suplicante o impede de realizar negociações no mercado. 

Registro que a concessão do pedido não causa qualquer prejuízo ao 

requerido, já que não exclui o crédito. Assim, a concessão do pleito é 

medida que impõe. O demandante requer a inversão do ônus da prova. 

Pela simples análise dos fatos, verifica-se que o Código de Defesa do 

Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as partes amoldam-se 

perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos na 

legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da inversão do ônus 

da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da 

alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é necessária a 

presença dos requisitos mencionados. No caso, constato que estão 

presentes os requisitos supramencionados. Assim, é necessária a 

concessão do pedido de inversão do ônus da prova, ante a clara 

hipossuficiência do consumidor frente ao requerido, que possui 

informação específica sobre os fatos. Além disso, como mencionado, se 

trata de prova negativa, sendo ônus do credor comprovar a legalidade da 

cobrança. Posto isso, defiro o pedido de inversão do ônus da prova. 

Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, em razão 

da presença dos requisitos legais. INTIME-SE o requerido para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, excluir o nome do autor do rol de mal pagadores, em 

relação ao débito em discussão, bem como suspenda a cobrança até o 

final da lide. Fixo multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) no caso de 

descumprimento da decisão. Defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova. Cite-se o requerido e intimem-se as partes para comparecerem na 

audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da requerida na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o 

prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da 

audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no referido 

ato. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), consignando no mandado que o 

não comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais. Às providências. 

Dr. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013963-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUEL ANTONIO GUIA DE LARA PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL ANTONIO GUIA DE LARA PINTO OAB - MT17638-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013963-77.2020.8.11.0001. 

AUTOR: EMANUEL ANTONIO GUIA DE LARA PINTO REU: CLARO S.A. 

Vistos. Trata-se de Ação de Indenização Por Danos Morais e Declaração 

de Inexistência de Dívida c/ Tutela de Urgência, formada pelas partes 

acima indicada. Os reclamante vem aos autos relatar que a liminar não foi 

cumprida ainda na sua integralidade, e o mais grave, a requerida está 

cobrando pela fatura do mês de abril/2020, com vencimento em 

24/04/2020, o valor de R$ 725,92 (setecentos e vinte e cinco reais e 

noventa e dois centavos), fora da realidade, em total descompasso com a 

decisão liminar e o plano contrato pelo reclamante. Compulsando 

atentamente os autos, verifica-se que os documentos encartados aos 

autos pelo reclamante, demonstram que até o presente momento, o 

requerido não cumpriu na integra à decisão liminar concedida nos autos 

(ID. 30650158). Dessa maneira, determino a intimação do requerido para 

que cumpra em 72 horas, o determinado na decisão que deferiu a liminar. 

Elevo a multa para R$ 500,00 (quinhentos reais), para o caso de 

recalcitrância no descumprimento da ordem, que passará a incidir após o 

decurso do prazo consignado para cumprimento dos termos desta 

decisão pelo requerido. Às providências. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001559-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

LEONIR GALDINO DA SILVA FERNANDES OAB - 921.393.611-72 

(REPRESENTANTE)

MAYARA PEREIRA NUNES OAB - MT25043/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001559-91.2020.8.11.0001. 

REPRESENTANTE: LEONIR GALDINO DA SILVA FERNANDES REQUERIDO: 

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Vistos etc. 

Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Atendendo aos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, bem como por não haver necessidade de 

dilação probatória. Das preliminares Indefiro as preliminares de 

Incompetência absoluta dos juizados especiais em razão da necessidade 

de perícia, Indeferimento da petição inicial por ofensa ao §2º, do artigo 

330, CPC e Falta de interesse de interesse processual posto que todas 

são correlatas a ações de revisão de cláusulas contratuais de empréstimo 

financeiro, o que não é objeto da presente ação que, versa apenas sobre 

“má qualidade dos serviços bancários da reclamada c/c indenização por 

danos morais”, como será demonstrado a posteriori. Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 
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Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. No mérito Trata-se de AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (assim 

denominada pela reclamante) ajuizada por LEONIR GALDINO DA SILVA 

FERNANDES em desfavor de CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Com 

efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Assim, nos termos do artigo 6º, 

inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor - parte 

hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da 

prova, uma vez que se trata de clara relação consumerista. Em inicial, 

sustenta a parte autora ter sofrido prejuízo em decorrência da falha na 

prestação do serviço pela reclamada, já que aduz ter realizado 

empréstimos financeiros com juros abusivos. Obeservo que, embora a 

parte autora denomine a sua ação como sendo “AÇÃO DE REVISÃO 

CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS”, conforme petição de mov. ID 28112455, seu pedido se 

restringe à indenização por danos morais decorrentes da má prestação 

dos serviços bancários. Em defesa, o banco reclamado aduz que os 

contratos de empréstimo bancário realizados pela parte autora foram 

livremente pactuados, não havendo qualquer vício de vontade que os 

invalide. Aduz que não praticou qualquer ilícito e pugna pela improcedência 

da ação. No mérito, diante das provas existentes nos autos verifica-se 

que a parte reclamante não conseguiu demonstrar a alegada falha na 

prestação dos serviços, não se desincumbindo minimamente de seu ônus, 

a teor do que dispõe o artigo 373, I, CPC. A parte autora recebeu os 

valores que contratou livremente e não comprova a existência de vício de 

contratação, sendo os descontos decorrentes dos contratos que pactou, 

mov. ID 28112459 e 28112460. Assim, em que pese a reclamante alegue 

que “por ignorância aceitou os termos a que foi submetida”, não há como 

acolher a tese autoral acerca da nulidade ou vício da contratação. Não 

pode o réu ser obrigado a desfazer os referidos contratos, uma vez que 

não caracterizado qualquer vício na vontade das partes, tampouco falha 

na prestação do serviço, tanto é que a parte reclamante buscou a 

reclamada em dois momentos, pactuando dois contratos distintos, num 

claro sinal de satisfação com os serviços prestados, já que voltou a 

contratar com o banco reclamado. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. NEGÓCIOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. 

ALEGADO DESINTERESSE NA CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA 

EFETIVA CONTRATAÇÃO E DOS CRÉDITOS REALIZADOS EM FAVOR DO 

DEMANDANTE. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE 

CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO LÍCITOS E LEGAIS. AUSÊNCIA DE FALHA NA 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO A SER 

INDENIZADO. 1. Em síntese, narrou o autor que foi vítima de fraude, 

porquanto não solicitou ou autorizou que fizessem um empréstimo 

consignado junto ao réu. Requereu a procedência, para que cessem os 

descontos e o arbitramento de uma indenização por danos morais, além de 

repetição de indébito. A sentença foi de improcedência. Recorreu o autor. 

2. A instituição financeira comprovou documentalmente a contratação 

realizada pelo autor. Isso porque juntou o contrato de empréstimo de fls. 

120/128, bem como o comprovante de depósito do valor contratado em 

favor do autor – R$ 8.507,24, conforme TED da fl. 93. Assim, a ré se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. art. 

373, inc. II, do Código de Processo Civil. 3. Inobstante os argumentos 

lançados na peça recursal, a circunstância de o autor ser pessoa idosa 

ao tempo da contratação, por si só, não o incapacita. 4. Compete a quem 

alega que tenha existido vício de consentimento, caracterizado pela ação 

do indivíduo mediante grave ameaça, coação, ou situação de premente 

necessidade ou inexperiência (lesão), elementos capazes de resultar na 

invalidade do negócio jurídico, fazer prova disso. 5. No caso dos autos, 

não há qualquer prova do referido erro ou de outro vício de consentimento 

que ensejaria a invalidade de negócio jurídico, ônus do qual não se 

desincumbiu o demandante. 6. Sendo assim, ante a ausência de 

comprovação mínima das alegações do demandante e dos fatos 

constitutivos do direito que invoca, nos termos do art. 373, inciso I, do 

CPC, torna-se imperativo o decreto de improcedência do pleito. RECURSO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJRS, Recurso Cível, Nº 71007598758, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da 

Fonseca, Julgado em: 05-09-2018) Os contratos estão vigentes e, caso 

não concorde o autor com os juros incidentes poderá discutir a respeito 

na Justiça Comum onde é possível revisar juros. Logo, em relação aos 

danos morais postulados, tendo esses fundamento na alegação de 

serviços de má qualidade pela reclamada, conforme item “c)” no bojo DOS 

PEDIDOS, não vejo como acolher. Ocorre que, para sustentar o surgimento 

do dano moral pela “má qualidade dos serviços”, necessário se faz a 

demonstração efetiva e inequívoca da do abalo psíquico em razão disso. 

Nesse especial, o ônus da prova pertence o reclamante, pois conforme 

preceitua o art. 373, I do CPC, cabe a ela provar as suas alegações. 

Nesse quesito, nada existe nos autos de que a parte Autora tenha 

efetivamente abalo moral ante a negativa da requerida. Ainda que se 

reconheça a falha da instituição financeira neste aspecto, não há como 

entender que a conduta desidiosa por ela adotada tenha tido o condão de, 

por si só, acarretar danos aos direitos de personalidade da ora 

reclamante. Ao contrário do sustentado pela parte autora, não se trata de 

hipótese em que o prejuízo moral pode ser presumido. Embora inegável o 

dissabor vivenciado, a caracterização de abalo imaterial passível de 

indenização dependia da demonstração cabal de que o descumprimento 

contratual da ré causou transtornos que ultrapassaram a barreira do 

aborrecimento ordinário, ônus do qual a autora não se desincumbiu. Dessa 

forma, não se vislumbra nos fatos narrados a presença dos elementos da 

responsabilidade civil de ordem a ensejar o instituto do dano moral. Ante o 

exposto, julgo improcedente o pedido da inicial e o faço, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. JÚLIO CESAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DENIZ DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000025-15.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: DENIZ DE CAMARGO REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. A 

utilização de documentos unilaterais pelo autor (ausência de consulta de 

balcão) não implica inépcia da inicial, como alegado em preliminar pela 

reclamada, uma vez que o consumidor pode se valer dos subsídios ao seu 

alcance para demonstrar seu direito, característica esta da sua 

hipossuficiência, cabendo à parte reclamada o ônus de ilidir tais indícios a 

teor da inversão do ônus da prova. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337, do Novo Código 

de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITOS c/c 

INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL decorrentes de inscrição indevida 

proposta por DENIZ DE CAMARGO em face de BANCO BRADESCO S.A. 

Consigno que o processo tramitou regularmente, com estrita observância 

aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram 

também respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes 

quanto à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades 
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capazes de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto 

pra julgamento. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Com efeito, o que 

se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que a negativação demonstrada em mov. ID 27770391é indevida. 

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, 

cabendo ao Reclamado a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, o reclamante alega como fato constitutivo do seu 

direito a ilegalidade da negativação e a parte ré deixou de instruir os autos 

com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da 

cobrança do crédito, mormente porque não apresentou nenhum contrato 

que tivesse sido assinado pela parte autora. Ora, a parte reclamada é 

responsável pela negativação indevida, mormente porque a ela competia o 

dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. 

De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a 

validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. No caso, 

se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu 

nome, o dano moral e nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade 

da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se 

impõe. Por fim, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o 

mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Logo, comprovada que a 

inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há 

que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante 

do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da 

circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 4.000,00, 

VALOR ESTE QUE ATENDE AS PECULIARIDADES DO CASO BEM COMO 

ESTA DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA 

PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS, 

Recurso Cível, Nº 71009029398, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em: 26-11-2019) Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de DETERMINAR a exclusão do nome da parte 

autora do cadastro de inadimplentes, DECLARAR a inexistência de débitos 

da parte autora com a parte ré referente à dívida em litígio no valor de R$ 

452,86 (quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e seis centavos), 

e ainda, a título de danos morais, CONDENO a empresa ré ao pagamento 

da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros de mora de 1% 

a.m., a partir do evento disponibilização da negativação – 13/03/2018 - e 

correção monetária a partir desta sentença (súmula 362 do STJ), e assim 

o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. JÚLIO CESAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015599-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE NEVES DA CRUZ SODRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

JOAO JOSE FERREIRA NETO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SCHEROON CRISTINA DE MEDEIROS SANTOS OAB - SC13356-O 

(ADVOGADO(A))

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015599-15.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIZETE NEVES DA CRUZ SODRE REQUERIDO: BANCO 

BONSUCESSO CONSIGNADO S.A., JOAO JOSE FERREIRA NETO - ME 

Vistos etc. Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a 

sentença proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os 

Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa 

ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não 

tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, 

conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil: “Os 

embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida 

ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e 

não se sujeitam a preparo.” Em que pese os argumentos narrados pelo 

embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Com 

efeito, as questões suscitadas são provenientes de discordância 

meritória, mormente porque os fundamentos da r. sentença foram 

claramente expressos no decisum agora atacado. Portanto não existe 

qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato decisório. O que 

pode haver é a discordância da parte embargante com o posicionamento 

adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso adequado que 

a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não constituindo os 

embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, CONHEÇO dos 

presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS IMPROCEDENTES, 

ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil. Submeta-se o presente projeto de sentença ao juiz de 

direito para apreciação e posterior homologação. ARTHUR GEORGE DA 

SILVA BARROS Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos 

da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao 

arquivo com baixas. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000355-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO WIECZOREK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO WIECZOREK OAB - MT7498-O (ADVOGADO(A))

BEATRIZ PINHEIRO BASILIO SILVA OAB - MT25778/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000355-12.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: RENATO WIECZOREK REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS 
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Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que não há necessidade de produção de prova em audiência. Não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhuma das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. Trata-se de Ação de Indenização 

por danos morais proposta por RENATO WIECZOREK em desfavor de 

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, decorrentes de alegada falha 

na prestação do serviço. Narrou a parte autora que comprou passagens 

aéreas de voo operado pela reclamada para empreender o trecho entre 

Cuiabá e Lisboa, com conexão em Campinas. Segue relatando que seu 

voo de Campinas a Lisboa atrasou e o embarque só ocorreu às 21h, 5 

horas após o horário original, gerando enormes transtornos. A ré, por sua 

vez, sustentou que o atraso na decolagem e os fatos descritos pelo autor 

decorreram da necessidade de uma manutenção não programada na 

aeronave. Asseverou que cumpriu com todos os requisitos legais e que o 

atraso no voo não ocorreu por falha ou culpa sua, mas, sim, por força de 

fato alheio à sua vontade. Com efeito, em que pese o atraso do voo em 

razão da manutenção não programada na aeronave, e, por consequência, 

os diversos transtornos e dissabores vivenciados, entendo que a 

empresa demandada logrou êxito em comprovar a existência de 

excludente de responsabilidade ante a necessidade da manutenção da 

aeronave, bem como que o atraso no desembarque (destino final) foi de 

cerca de 3h30, conforme mov. ID 29587605. Ademais, considerando as 

peculiaridades do caso concreto, com o atraso inferior a 4 horas, já que o 

voo chegou às 06:59 e não às 03:25, como inicialmente previsto, e a 

manutenção inesperada e necessária para a segurança dos passageiros 

durante o voo, entendo, também, que a requerida cumpriu com o 

determinado na Resolução nº 400 da ANAC, arts. 20 e 27, prestando a 

devida assistência e mantendo os consumidores informados. Cumpre 

referir que o autor não demonstrou que tenha tido qualquer prejuízo em 

sua viagem, como, por exemplo, perda de um evento programado, ônus 

que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, I, do CPC. Por fim, não há 

como haver condenação em danos morais com pura finalidade punitiva, 

isso porque os danos morais têm cunho compensatório, não havendo lei 

que ampare punição exclusivamente patrimonial por danos morais. Nesse 

sentido: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. 

ATRASO DE VOO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ATRASO 

INFERIOR A QUATRO HORAS, DENTRO DO TOLERÁVEL. INTELIGÊNCIA 

DA RESOLUÇÃO N. 400/2016 DA ANAC. AUSÊNCIA DE PROVA DE 

EXCEPCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ATRIBUTOS DA 

PERSONALIDADE DO AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA 

PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. 

(TJRS, Recurso Cível, Nº 71008151847, Quarta Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Jerson Moacir Gubert, Julgado em: 

29-11-2019) Logo, não há que se falar em danos morais, como alegado 

pela parte autora, pois não restou caracterizado qualquer ato ilícito 

indenizável praticado pela reclamada. POSTO ISTO, e por tudo mais que 

dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido exordial, o que assim o 

faço com fulcro no inciso I, do artigo 487, do Código de Processo Civil, 

com resolução do mérito. Deixo de condenar a parte reclamante no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (artigos 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95). Preclusa 

a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. Submeta-se o presente projeto de sentença 

ao juiz de direito para apreciação e posterior homologação. ARTHUR 

GEORGE DA SILVA BARROS Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. JÚLIO CESAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001676-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL QUEIROZ DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA OAB - MT23784-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA OAB - MT25260/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001676-82.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MANOEL QUEIROZ DE FRANCA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc., Dispenso 

o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento. Inicialmente, afasto a 

preliminar de conexão arguida pela reclamada, uma vez que o processo 

apontado como paradigma, autos n. 021486-77.2019.8.11.0001 que tramita 

perante o 4º Juizado Especial Cível desta Comarca, têm como causa de 

pedir o corte de fornecimento de energia elétrica no imóvel do autor, 

enquanto que a presente lide questiona a suposta alteração cadastral, 

sendo motivações diversas, além do que aqueles autos já foram 

sentenciados, o que impede a reunião dos processos, por expressa 

vedação legal, a teor do que dispõe o artigo 55, §1º, CPC. Não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA decorrente de falha na 

prestação de serviço proposta por MANOEL QUEIROZ DE FRANÇA em 

face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e 

ALTAMIRO MENDES CAVALCANTE. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. Sustenta a parte autora que foi surpreendida com a troca 

da titularidade da UC de sua propriedade. Alega que descobriu que as 

faturas passaram a vir em nome uma terceira pessoa, desconhecida, 

ALINE DANIELLE DE SOUZA, tendo sido cobrado por tais faturas. Afirma 

que não autorizou o procedimento de troca de titularidade. Com isso, 

requer danos morais em razão da alegada falha na prestação do serviço, 

bem como a revisão da fatura lançada no mês de janeiro/2020. De toda 

forma, verifico que a parte reclamante não instruiu os autos com 

elementos suficientes para melhor análise da demanda em seu favor, isto 

é, não trouxe aos autos qualquer prova da suposta falha na prestação do 

serviço pela reclamada, conforme narrado na inicial. Em sua defesa (mov. 

ID 30206116), a reclamada aduz e demonstra por relatório de Ordens de 

Serviço que o cadastro do autor foi cancelado a pedido dele mesmo na 

data de 25/11/2019, com posterior religação e transferência de titularidade 

para terceira pessoa, ALINE DANIELLE DE SOUZA, não havendo o registro 

de nenhuma outra troca de titularidade para o nome do reclamante. Nesse 

passo, o reclamante não demonstrou ter providenciado junto à reclamada 

a mudança de titularidade na unidade consumidora em questão, na forma 

da Resolução 414/2010 da ANATEL, art. 27, II, “h” e 128, II, que exige, nos 

casos de débito em aberto, a demonstração de troca da titularidade, 

mediante apresentação de contrato de locação ou de compra e venda, 

este último, com registro no cartório competente. Friso que, embora o autor 

alegue inconformismo com a suposta mudança de titularidade à sua 

revelia, não demonstrou ter sequer feito o pedido na seara administrativa, 

com algum protocolo de atendimento administrativo emitido pela reclamada, 

tampouco há nos autos algum documento que demonstre ter havido 

qualquer negativa da concessionária nesse sentido. A jurisprudência 

corrobora o entendimento: CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. LOCAÇÃO 

DE IMOVEL COM DÉBITO PENDENTE DO ANTERIOR USUÁRIO. TROCA DE 

TITULARIDADE. INCUMBENCIA DA NOVA USUÁRIA EM PROVIDENCIAR 

JUNTO A CONCESSIONÁRIA A FORMALIZAÇÃO DO PEDIDO, O QUE NÃO 

FOI OBJETO DE PROVA NESTES AUTOS. AUSENCIA DE CULPA DA 

CONCESSIONÁRIA, QUE DEVE OBSERVAR CRITÉRIOS MÍNIMOS PARA O 

FORNECIMENTO DE ENERGIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO. (TJRS, 

Recurso Cível, Nº 71005800487, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em: 

20-04-2016) Aliás, falta verossimilhança nas alegações do autor quando, 

aparentemente, diz querer ser indenizado pela suposta falha na prestação 
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do serviço pela reclamada, mas não demonstra ter pedido a transferência 

da titularidade da UC para seu nome na seara administrativa e tampouco o 

faz agora, em sede judicial, já que seus pedidos se restringem à revisão 

da fatura do mês de janeiro/2020 e indenização por danos morais. Embora 

a falta de pedido administrativo não prejudique a postulação na via judicial, 

o fato é que existem requisitos mínimos a serem observados, não podendo 

a empresa demandada simplesmente fornecer energia, sem observância 

às normas regulamentares que norteiam as suas atividades. Dessa forma, 

não se pode imputar à ré descaso no fornecimento de luz em favor do 

autor, impondo-lhe arcar com indenização por danos morais, porquanto 

ausentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil, quais 

sejam, ação ou omissão, culposa ou dolosa, dano e nexo de causalidade 

entre a conduta e o dano. Por fim, não vejo como acolher o pedido de 

refaturamento da fatura de energia referente ao mês de janeiro/2020, pois 

se trata de fatura cadastrada em nome de terceiro, não havendo 

legitimidade do autor para tal pedido. Ante o exposto, julgo improcedentes 

os pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. JÚLIO CESAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000483-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA FAGUNDES DE SOUZA TAUCHERT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANA FAGUNDES DE SOUZA TAUCHERT OAB - MT22570/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000483-32.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: TATIANA FAGUNDES DE SOUZA TAUCHERT REQUERIDO: 

AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhuma das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por TATIANA 

FAGUNDES DE SOUZA TAUCHERT em desfavor de AZUL LINHAS 

AÉREAS. Consigno que o processo tramitou regularmente, com estrita 

observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla 

defesa. Foram também respeitados os prazos, oportunizada a 

manifestação aos litigantes quanto à produção de provas, estando isento 

de prejuízos ou nulidades capazes de viciar o feito, significando dizer que 

o processo está pronto pra julgamento. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Inicialmente é de se considerar que a relação havida entre as 

partes é indiscutivelmente de consumo, e a reclamante está evidentemente 

em posição altamente desfavorável. Assim, ante a hipossuficiência do 

consumidor, inverto o ônus da prova, o que faço com supedâneo no artigo 

6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de equilibrar a relação processual. No 

caso vertente, restou incontroversa a falha na prestação dos serviços, 

caracterizada pelo alteração da rota do voo originário de forma unilateral, 

sem qualquer assistência ao consumidor e a consequente perda de um dia 

todo de viagem, uma vez que o ticket originalmente contratado pela 

consumidora (mov. ID 27859510) previa o voo com saída de João Pessoa 

às 19h15 com chegada em Cuiabá às 23h55 (cerca de 5h de viagem), 

entretanto a alteração pela reclamada implicou um novo voo com saída às 

07h20 e chegada às 21h em Cuiabá (mov. ID 27859511), totalizando cerca 

de 14h de viagem, o que gerou diversos transtornos à parte Requerente, 

já que teve que providenciar às suas expensas alimentação para a 

jornada de viagem não prevista. A parte ré alega que foi necessária a 

reestruturação da malha aérea, e alguns voos foram alterados ou até 

mesmo cancelados, tendo comunicado o fato previamente à autora, motivo 

pela qual entende que não pode haver responsabilização por qualquer 

ônus reparatório, notadamente porque a aeronave só pode voar com a 

autorização dos controladores de vôo, o que foge da alçada da empresa. 

Em que pese as referidas alegações, entendo que a justificativa 

apresentada – reestruturação da malha aérea com prévia comunicação à 

consumidora -, não é verossímil a ponto de desincumbi-la do ônus 

probatório que lhe competia, uma vez que não foi comprovado por meio de 

documentos hábeis sequer a ocorrência do suposto “tráfego excessivo”, 

tampouco a necessidade de uma eventual reformulação dos horários dos 

vôos no referido dia. Portanto, o cancelamento desarrazoado que 

ocasionou a perda da conexão, sem a comprovação idônea de ter 

prestado ao consumidor qualquer assistência material, configura falha na 

prestação do serviço, no termos do artigo 14, § 3º do CDC, situação 

jurídica que enseja a responsabilização pelos danos causados, salvo se o 

fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não 

comprovadas pela parte ré. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

de consumo, restando inequívoca a obrigação indenizatória a título de 

danos morais. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. 

CHEGADA AO DESTINO FINAL (PORTO ALEGRE) COM ATRASO 

SUPERIOR A OITO HORAS. ALEGAÇÃO DE MÁS CONDIÇÕES 

CLIMÁTICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O AEROPORTO DA 

ORIGEM ESTAVA SEM CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO, ÔNUS DO QUAL A 

EMPRESA AÉREA NÃO SE DESINCUMBIU, A TEOR DO DISPOSTO NO ART. 

373, II, DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 3.000,00, 

DE ACORDO PARÂMETROS DESTA TURMA RECURSAL, BEM COMO AOS 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS, Recurso Cível, Nº 71008676090, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de 

Souza Costa Pacheco, Julgado em: 25-09-2019) Se de um lado o Código 

Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação 

de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização 

mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a 

fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo dano de 

natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e 

jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a 

condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade 

de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano. Quanto ao pedido de danos materiais, vejo que merece guarida, 

pois comprovadas as despesas extras alimentação (almoço, lanche e 

janta) no total de R$ 140,80 (cento e quarenta reais e oitenta centavos), 

conforme mov. ID 27859512. Ante o exposto, julgo parcialmente 

procedente a pretensão contida na inicial para o fim de CONDENAR a 

reclamada a pagar à parte autora, a título de danos materiais, a 

importância de R$ 140,80 (cento e quarenta reais e oitenta centavos); 

CONDENAR ainda, a título de danos morais, a empresa ré ao pagamento 

da importância total de R$ 3.000,00 (três mil reais), ambos os valores 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 

1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 

161, § 1º do CTN, contados da citação válida, nos termos do artigo 487, I, 

d Código de Processo civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo Homologo 

por SENTENÇA nos termos da minuta. Após o trânsito em julgado, caso o 

requerido efetue o pagamento voluntário do débito e o autor manifeste 

concordância com o montante, DEFIRO, desde já, o pedido de expedição 

de alvará. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao 

arquivo com baixas. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000553-49.2020.8.11.0001
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000553-49.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: VANUZA APARECIDA DE SIQUEIRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Da preliminar Não se caracteriza a 

falta de interesse de agir em razão da suposta ausência de pretensão 

resistida alegada pela reclamada, uma vez que não se faz necessário o 

esgotamento da via administrativa para o pleno acesso ao Poder 

Judiciário, em razão do princípio constitucional da inafastabilidade da 

jurisdição. Deixo para análise a posteriori da preliminar de incompetência 

do juízo por necessidade de perícia grafotécnica nos documentos 

apresentados em defesa, uma vez que se confunde com o mérito da 

demanda. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhuma 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Consigno que o processo 

tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto pra 

julgamento. No mérito Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO proposta por VANUZA APARECIDA 

DE SIQUEIRA em desfavor de BANCO BRADESCO S/A. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

NÃO assiste à parte autora. O que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que é correntista de uma conta 

corrente vinculada à instituição financeira Ré, na agência 1263 sob a 

numeração 707738-6. Afirma que, objetivando resguardar as suas 02 

filhas, realizou a contratação de 02 (dois) seguros de vida no caso de 

morte acidental, conforme contratos de adesão juntados à inicial (mov. ID 

27876622 e 27876623). Ocorre que, teria sido surpreendida com a 

cobrança de uma terceira apólice no dia 18 de julho, no importe de R$ 

83,41, a qual não reconhece. Afirma ainda que o desconto em sua conta 

corrente é indevido, uma vez que realizado sem sua autorização 

expressa. Com isso, requer a restituição em dobro do que fora pago e a 

condenação da reclamada em danos morais. In casu, é de se considerar 

que a relação havida entre as partes é indiscutivelmente de consumo, e a 

reclamante está evidentemente em posição altamente desfavorável. 

Assim, ante a hipossuficiência do consumidor, inverto o ônus da prova, o 

que faço com supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de 

equilibrar a relação processual. Com efeito, o que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a 

cobrança no valor de R$ 83,41 é indevida, uma vez que não reconhece os 

débitos oriundos da contratação de uma terceira apólice. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

não assiste à parte autora. No entanto, a parte ré, em contestação logrou 

demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova 

que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que 

atinge a esfera jurídica da parte autora e que, por sua vez, não foram 

suficientemente impugnados, limitando-se a reiterar a negativa da 

contratação/utilização dos serviços, embora a reclamada tenha trazido 

farta documentação com sua defesa. Em defesa a Reclamada demonstrou 

que a parte autora possui relação jurídica com a instituição, pois 

efetivamente aderiu à três apólices distintas de seguro de vida ofertadas 

pela empresa Requerida sob os números 6378361 (mov. ID 29903592), 

6378350 (mov. ID 29903593) e 6308654 (mov. ID 29903594), momento que 

forneceu todos os seus dados para efetivação do seu cadastro, 

apresentando seus documentos pessoais, tudo conforme termos de 

contratação devidamente assinados pela parte autora, legitimando o 

negócio celebrado entre as partes. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO 

CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO 

À COBRANÇA DE TAXA DE ANUIDADE E DE SEGURO. JUNTADA DE 

DOCUMENTO APÓS PROLAÇÃO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE 

ANÁLISE EM SEDE RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ. CONTRATO 

ASSINADO PELO DEMANDANTE QUE COMPROVA A INFORMAÇÃO 

SOBRE COBRANÇA DE ANUIDADE E A CONTRATAÇÃO DO SEGURO. 

DANO MORAL INOCORRENTE. AUSENTE AGIR ILÍCITO. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJRS, Recurso Cível, Nº 

71008722365, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 19-09-2019) 

Ademais, desnecessária a realização de perícia grafotécnica posto que a 

notória semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos 

carreados dispensa aludido recurso. Essas premissas forçam reconhecer 

que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança lançada em sua conta corrente. Assim, tenho 

que a hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial. Ante o exposto, 

julgo improcedentes os pedidos da inicial, e o faço, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. ARTHUR GEORGE DA SILVA BARROS Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. JÚLIO CESAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000572-55.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: EVA APARECIDA LUCIO REQUERIDO: LOJAS DONA DO 

LAR LTDA Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. As partes efetuaram composição amigável, conforme termo 

juntado em audiência, mov. ID 29947586. Ante o exposto, HOMOLOGO O 

ACORDO firmado pelas partes para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos mediante sentença, em conformidade com o estatuído no art. 57, 

da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, julgando EXTINTO o processo 

com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, III, do CPC. Arquive-se 

procedendo às baixas e anotações de praxe. Submeto a presente decisão 

ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/95. ARTHUR GEORGE DA SILVA BARROS Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. JÚLIO CESAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000040-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO THEODORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000040-81.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOAO THEODORO REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO 

PADRONIZADO Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da demanda. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JOAO 

THEODORO em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO. 

Consigno que o processo tramitou regularmente, com estrita observância 

aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram 

também respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes 

quanto à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades 

capazes de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto 

pra julgamento. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Em síntese, 

sustenta a parte reclamante que seu nome foi indevidamente negativado 

no Serasa pela empresa reclamada, posto que jamais manteve relação 

jurídica que justifique referido ato. Requer a declaração de inexigibilidade 

do débito e reparação pelo dano extrapatrimonial. Assim, nos termos do 

artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor - parte 

hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da 

prova, uma vez que se trata de clara relação consumerista. Ainda sob a 

égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da responsabilidade 

objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do ônus probatório, da boa-fé 

objetiva, da hipossuficiência e da vulnerabilidade, entre outros, recaindo 

sobre a parte ré o dever de indenizar o consumidor, somente podendo ser 

AFASTADA A RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO 

OCORREU O DEFEITO DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA 

DESTA É EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste contexto, caberia à 

Requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, 

deveria PROVAR NÃO TER HAVIDO QUALQUER FALHA NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO, o que foi feito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, a 

teor do disposto no artigo 373, II, CPC. Consta da contestação que o 

crédito que originou a inscrição acoimada de indevida foi objeto de 

contrato de cessão, conforme satisfatoriamente demonstrado. Na peça 

contestatória a parte reclamada demonstra a que a inscrição deriva de 

dívida não adimplida que fora contraída pela parte reclamante junto à 

empresa VIAVAREJO S/A, conhecida comumente como “Casas Bahia” ou 

“Ponto Frio”, conforme termos de contratação devidamente assinados pela 

parte autora (mov ID 29245151), e cedida, por instrumento próprio (mov. ID 

29245155). Trouxe aos autos documentos que demonstram a cessão de 

crédito. Assim, verifica-se que a parte reclamada assumiu, por meio de 

cessão de crédito, o direito a suposta cobrança, no entanto, quanto a 

referido negócio jurídico, não logrou demonstrar a regular notificação do 

demandado, consonante determina o art. 290 do Código Civil. Mas, como 

se sabe, a falta de notificação não elide a dívida não contestada. 

Conforme bem explicitou o Desembargador Gaúcho GLÊNIO JOSÉ 

WASSERSTEIN HEKMAN, Relator da apelação APELAÇÃO CÍVEL Nº 

70049248727 – TJRS, in verbis: Relativamente a falta de comunicação da 

cessão de crédito, com razão o Fundo Investidor apelante, pois, mostra-se 

desnecessária a sua prova, pois essa não se presta para afastar débito 

do autor. A respeito da matéria, assim, já se manifestou o Eminente Relator 

Carlos Cini Marchionatti, nos autos da apelação nº 70049497571: 

Tornou-se público e notório que instituições financeiras e sociedades 

empresárias de grande porte têm cedido seus créditos para recuperação 

por sociedades empresárias recuperadoras de créditos, como forma de 

recuperar os valores econômicos e contratuais não adimplidos. As 

alegações do devedor, de que não tem dívida com a cessionária e de que 

nem foi notificado por ela, consubstanciam uma esperteza marcada por 

um sofisma. São alegações com aparência verdadeira, mas destituídas de 

conteúdo correto. Aliás, segundo o artigo 293 do Código Civil, 

“independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o 

cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido”, nisto se 

inserindo a busca do pagamento por meio da inscrição em sistema de 

proteção ao crédito, exercício regular de direito.Em reforço ao 

entendimento adotado, colaciono os seguintes julgados desta E. Corte: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. COMUNICAÇÃO DE CESSÃO 

DE CRÉDITO. ART. 290 DO CÓDIGO CIVIL. DÉBITO COMPROVADO. A 

necessidade de notificação do devedor da cessão de crédito disposto no 

referido artigo se dá apenas para evitar que esse pague a quem não seja 

mais o credor, não se prestando a afastar a cobrança do crédito ao qual 

se comprometeu. Prova dos autos a demonstrar a existência do débito 

frente a terceiro. Sentença modificada. APELO PROVIDO E RECURSO 

ADESIVO PREJUDICADO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70049481831, 

Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rubem Duarte, 

Julgado em 29/08/2012).” (Destaquei.)(TJRS - APELAÇÃO CÍVEL - 

VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL - Nº 70049248727 - COMARCA DE PORTO 

ALEGRE - 10/10/2012). A ausência da notificação apenas determina que o 

devedor que, antes de ter conhecimento da cessão, paga ao credor 

primitivo, fica desobrigado (art. 292 CC) e também, pode opor ao 

cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que, no 

momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o 

cedente (art. 294 CC). Assim, na hipótese dos autos, embora a parte 

reclamante negue inicialmente qualquer vínculo jurídico com a reclamada, 

após esclarecido, na contestação, que a inscrição deriva de cessão de 

crédito, não houve oposição, quer dizer, sem impugnação à existência do 

débito originário, cedido por VIA VAREJO S/A, restou incontroversa a 

licitude a cobrança e portanto, da anotação restritiva, exercício regular de 

um direito do cessionário, conforme autoriza o art. 293 do Código Civil, 

restando ausentes os pressupostos configuradores do dever de 

indenizar. Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. JÚLIO CESAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000623-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASTOLFO DE GOES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000623-66.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ASTOLFO DE GOES SILVA REQUERIDO: AVIANCA Vistos 

etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS proposta por ASTOLFO 

DE GOES SILVA em desfavor de OCEANAIR LINHAS AÉREAS S.A. – 

“AVIANCA”. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. Verifica-se 

que parte reclamada, apesar de devidamente citada (mov. ID 28898618) 

para a audiência de conciliação, deixou de comparecer, bem como de 

apresentar sua defesa, portanto decreto a sua revelia e aplico seus 

efeitos. Sustenta a parte autora que adquiriu passagem aérea da empresa 

Ré para um trecho de passagens aéreas pela Requerida Avianca, com 
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partida de Cuiabá e chegada em Maceió para usufruir de férias com sua 

família. No entanto, informa que houve cancelamento unilateral do voo, 

tudo sem prévia comunicação. Aduz que buscou diversos contatos com a 

reclamada, tendo ainda instaurado processo administrativo em sede de 

Procon, mas sem êxito, pois a reclamada não respondeu qualquer das 

solicitações, sequer tendo comparecido à audiência conciliatória no 

Procon, conforme comprovantes em mov. ID 27901641 e 27901642. Com 

isso, requer indenização por danos morais e materiais. Como de fato a 

reclamada é revel, verifico que não trouxe elemento de prova que retire a 

validade das alegações e documentos juntados na inicial. Assim, o dano 

moral decorrente da falha na prestação do serviço é patente, e a 

responsabilidade é do causador, pelo desconforto, aflição e transtornos 

causados ao passageiro que arcou com o pagamento daquele serviço, 

mas que sequer foi prestado. Nesse mesmo sentido corrobora a 

jurisprudência: DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE 

PASSAGEIROS. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO. AUSÊNCIA DE 

ASSISTÊNCIA AOS PASSAGEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de 

acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória 

de danos materiais e morais em decorrência de atraso e cancelamento de 

voo. Recurso réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente 

procedente o pedido. 2 - Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O 

exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos 

demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o 

provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 

655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Ademais, as empresas AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. 

AVIANCA (réu) e OCEANAIR LINHAS AÉREAS S.A.- EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL - ("AVIANCA") constituem um grupo econômico, de modo que 

unem esforços para o desenvolvimento de uma mesma atividade 

econômica, sob a direção, controle ou administração de outra. Desse 

modo, ?o consumidor não pode ser penalizado pela confusão de nomes 

das empresas quando adquiriu suas passagens aéreas, cuja 

denominação ou razão social o induzem a acreditar que se trata da mesma 

ou única sociedade comercial atuante no mercado.? (Acórdão 1214890, 

07142960520198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda 

Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 

20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar que se rejeita. 3 - 

Transporte aéreo de passageiros. Falha na prestação de serviço. No 

contrato de transporte aéreo de passageiros, o transportador está sujeito 

aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e 

danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do Código Civil). No caso, os 

autores foram surpreendidos com a alteração do horário e do dia de seu 

voo, para data posterior ao planejado. Narram que foram instruídos a ir ao 

aeroporto dias antes para tentar embarcar em outro voo, e chegaram no 

aeroporto às 10:00 porém apenas embarcaram às 17:20, sendo que o voo 

faria conexão em Congonhas e com isso chegariam em seu destino final 

(Florianópolis) às 23:00 (ID 12926919 - Pág. 6). No voo de volta, os 

autores narram diversos problemas, bem como tiveram que dormir no 

saguão do aeroporto, ante a ausência de funcionários da empresa (ID 

12926919 - Pág. 9). Apenas retornaram ao destino de origem após cerca 

de 24 horas de espera. Nesse sentido, conclui-se, diante de toda a 

situação descrita, pela falha na prestação de serviço, notadamente 

quando se verifica a espera excessiva em aeroporto sem qualquer 

assistência. Ademais, não restou comprovado qualquer motivo de força 

maior que justifique as condutas, razão pela qual deve o réu responder 

pelas perdas e danos causados. 4 - Dano moral. A falha na prestação de 

serviço, ocasionada pela alteração do dia e horário do voo, bem como do 

local de destino, além da espera excessiva dos autores em aeroporto, 

sem qualquer assistência aos passageiros, fere os direitos da 

personalidade, superando o mero aborrecimento, de modo que repercute 

na tranquilidade e integridade psicológica do consumidor. Situação que 

frustra a expectativa de quem programa viagem de lazer ou a trabalho e 

atinge-lhe a integridade psíquica, ensejando a reparação por danos 

morais. 5 - Valor da indenização. O valor fixado na sentença para a 

indenização (R$ 2.000,00 para cada autor) cumpre com adequação as 

funções preventiva e compensatória da condenação. Sentença que se 

confirma pelos seus próprios fundamentos. 6 - Recurso conhecido, mas 

não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 

15% do valor da condenação, pelo recorrente vencido. (TJDFT, 

Proc:07080030720198070020 - (0708003-07.2019.8.07.0020 - Res. 65 

CNJ); Registro do Acórdão Número: 1226895; Data de Julgamento: 

30/01/2020; Órgão Julgador: Primeira Turma Recursal; Relator: AISTON 

HENRIQUE DE SOUSA; Data da Intimação ou da Publicação: 14/02/2020) 

Essas premissas forçam reconhecer que a procedência dos pedidos é a 

medida que se impõe. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por 

ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Quanto ao pedido 

de danos materiais, defiro também, uma vez que satisfatoriamente 

demonstrado pelo autor o prejuízo material experimentado com a aquisição 

das passagens, cujo serviço não foi prestado, no valor de R$ 856,54 

(oitocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), 

conforme comprovantes em mov. ID 27901644. Ante o exposto, julgo 

parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

CONDENAR a reclamada a pagar ao autor, a título de danos materiais, a 

importância de R$ 748,90 (setecentos e quarenta e oito reais e noventa 

centavos); CONDENAR ainda, a título de danos morais, a empresa ré ao 

pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), ambos os 

valores corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de 

mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. Após o 

trânsito em julgado, caso o requerido efetue o pagamento voluntário do 

débito e o autor manifeste concordância com o montante, DEFIRO, desde 

já, o pedido de expedição de alvará. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. JÚLIO CESAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000878-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LINICKER DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA OAB - MT21336-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000878-24.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: LINICKER DA SILVA ARAUJO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade 

de produção de prova em audiência. Da preliminar A utilização de 

documentos unilaterais pelo autor (ausência de consulta de balcão) não 

implica inépcia da inicial, como arguido em preliminar pela reclamada, uma 

vez que o consumidor pode se valer dos subsídios ao seu alcance na 

tentativa de demonstrar seu direito, característica esta da sua 

hipossuficiência, cabendo à parte reclamada o ônus de ilidir tais indícios a 

teor da inversão do ônus da prova em favor do consumidor. Não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhuma das situações 
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preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. No mérito Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS decorrentes de negativação indevida. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do 

consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte 

autora sustenta que a negativação é indevida, já admite que que possui 

um cartão de crédito administrado pela Reclamada, mas com as faturas de 

serviço quitadas, conforme movs. 27961941 e 27961957. Por isso, 

desconhece qualquer outra dívida com a ré, alegando indevida a sua 

inserção junto aos órgãos de proteção ao crédito consta a data de 

05/11/2017, (EM ANEXO, mov. ID 27960840) no valor de R$ 304,33. Assim, 

alega como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação e a 

parte ré deixou de instruir os autos com documento hábil que autorizasse 

o reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito, mormente 

porque a parte autora apresentou comprovante de quitação das parcelas 

pactuadas, dentro do prazo do vencimento. Em que pese a alegação da 

parte reclamada acerca de que “a Reclamante não cumpriu integralmente 

com a obrigação assumida, ocasionando a inscrição de seu nome no 

cadastro dos órgãos de proteção ao crédito”, é certo que a parte autora 

demonstrou cabalmente a quitação das faturas do ano de 2017, mormente 

a fatura de serviço correspondente com vencimento em 10/10/2017, no 

valor de R$ 304,33, devidamente quitada pelo autor (mov. ID 27961941), 

mas levada à negativação de seu nome pela reclamada, sem justificativa. 

Por outro lado, a reclamada não demonstrou o que de fato deu origem à 

cobrança, no valor em que foi cobrado e levado a termo com a 

negativação do nome da autora. Ora, a parte reclamada é responsável 

pela negativação indevida, pois a ela competia o dever de cautela e 

verificar eventual falha em seu sistema de cobrança, não sendo plausível 

atribuir a causa dos débitos a “saldo residual”, desacompanhada o 

respectivo demonstrativo de débitos. De toda forma, a parte ré não trouxe 

elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial 

e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a existência e 

exigibilidade da dívida, mormente porque não trouxe aos autos sequer uma 

fatura detalhada de serviços que justificasse os valores cobrados, não se 

desincumbindo a reclamada de seu ônus, a teor do que dispõe o artigo 

373, II, CPC. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO, ÔNUS 

DA RÉ NOS TERMOS DO ART. 373, INCISO II DO NCPC. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 9.980,00, QUE 

COMPORTA REDUÇÃO PARA R$ 4.000,00, EM ATENÇÃO AO NOVO 

POSICIONAMENTO DESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA MODIFICADA 

NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS, Recurso Cível, 

Nº 71009204090, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em: 19-02-2020) 

Ademais, a alegação de ausência de responsabilidade não procede 

quando confrontado com a inobservância de dever de cautela. No caso, 

se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu 

nome, o dano moral e nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade 

da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se 

impõe. Por fim, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o 

mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Logo, comprovada que a 

inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há 

que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante 

do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da 

circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de DETERMINAR a exclusão do nome da parte 

autora do cadastro de inadimplentes, DECLARAR a inexistência de débitos 

da parte autora com a parte ré referente à dívida em litígio no valor de R$ 

304,33, e ainda, a título de danos morais, CONDENO a empresa ré ao 

pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros de 

mora de 1% a.m., a partir do evento disponibilização da negativação – 

05/11/2017 - e correção monetária a partir desta sentença (súmula 362 do 

STJ), e assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. Após o trânsito em 

julgado, caso o requerido efetue o pagamento voluntário do débito e o 

autor manifeste concordância com o montante, DEFIRO, desde já, o pedido 

de expedição de alvará. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em 

julgado, ao arquivo com baixas. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE APARECIDA MACEDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000041-66.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: DAYANE APARECIDA MACEDO DA SILVA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Das preliminares Não se caracteriza falta de interesse de agir 

em razão da suposta ausência de pretensão resistida alegada pela 

reclamada, uma vez que não se faz necessário o esgotamento da via 

administrativa para o pleno acesso ao Poder Judiciário, em razão do 

princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição. Da mesma forma, 

a utilização de documentos unilaterais pelo autor (ausência de consulta de 

balcão) não implica inépcia da inicial, uma vez que o consumidor pode se 

valer dos subsídios ao seu alcance para demonstrar seu direito, 

característica esta da sua hipossuficiência, cabendo à parte reclamada o 

ônus de ilidir tais indícios a teor da inversão do ônus da prova. Consigno 

que o processo tramitou regularmente, com estrita observância aos 

princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram 

também respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes 
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quanto à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades 

capazes de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto 

para julgamento. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337, do Novo Código de Processo Civil que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por DAYANE APARECIDA MACEDO DA SILVA 

em desfavor de BANCO BRADESCO S.A. decorrentes de negativação 

indevida. Alega que o pedido de indenização procede, tendo em vista que 

a reclamada inscreveu o seu nome no Serasa indevidamente, por dívida 

inexistente. Afirma que nunca manteve qualquer tipo de relação jurídica 

com a ré, que pudesse justificar a indevida inserção. A reclamada 

contestou genericamente, alegando que a dívida se originou de serviços 

contratados pela autora, anexando o print da tela para esta comprovação 

(ID 29764999). Entretanto, o print da tela de sistema interno, não é aceito 

como meio de prova, tendo a Reclamada a sua disposição as gravações 

telefônicas e termo de contrato, que confirmariam a contratação dos 

serviços pela autora, mas assim não o fez. Neste sentido já se pronunciou 

o TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL - 

TELEFONIA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - DÉBITO GERADO - 

INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR - TELAS DO 

SISTEMA DE ATENDIMENTO E FATURAS - PROVAS UNILATERAIS - PARTE 

REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS - INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA - DANO MORAL IN RE IPSA 

- VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - MANUTENÇÃO DO 

QUANTUM - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - RECURSO DE 

APELAÇÃO DESPROVIDO. A inscrição indevida em cadastro de 

inadimplente por dívida de serviço de telefonia, que não se comprova a 

efetiva contratação do serviço gera direito à indenização por dano moral, 

independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo consumidor. 

Precedentes do STJ. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se 

levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos 

envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, 

além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso 

especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão 

julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não 

v io l ados  d i spos i t i vos  l ega i s  ou  c o n s t i t u c i o n a i s .  ( N . U 

0009214-83.2017.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019) Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

assiste à parte autora. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a negativação 

é indevida. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações 

da parte autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da 

prova, cabendo ao Reclamado a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, o reclamante alega como fato constitutivo do seu 

direito a ilegalidade da negativação e a parte ré deixou de instruir os autos 

com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da 

cobrança do crédito, mormente porque não apresentou nenhum contrato 

que tivesse sido assinado pela parte autora. Ora, a parte reclamada é 

responsável pela negativação indevida, mormente porque a ela competia o 

dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. 

De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a 

validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. No caso, 

se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu 

nome, o dano moral e nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade 

da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se 

impõe. Por fim, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o 

mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Logo, comprovada que a 

inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há 

que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante 

do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da 

circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de DETERMINAR a exclusão do nome da parte autora do 

cadastro de inadimplentes, DECLARAR a inexistência de débitos da parte 

autora com a parte ré referente à dívida em litígio no valor de R$ 51,31 

(cinquenta e um reais e trinta e um centavos), e ainda, a título de danos 

morais, CONDENO a empresa ré ao pagamento da importância de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), com juros de mora de 1% a.m., a partir do evento 

disponibilização da negativação – 17/11/2018 - e correção monetária a 

partir desta sentença (súmula 362 do STJ), e assim o faço com resolução 

do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur 

George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. Após o trânsito em julgado, caso o requerido efetue o 

pagamento voluntário do débito e o autor manifeste concordância com o 

montante, DEFIRO, desde já, o pedido de expedição de alvará. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. 

JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000705-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH SANTO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ulisses Garcia Neto OAB - MT11512-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000705-97.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELIZABETH SANTO PEREIRA REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de prova em 

audiência. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhuma 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. Trata-se de Ação de 

Indenização por danos morais proposta por ELIZABETH SANTO PEREIRA 

em desfavor de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, decorrentes 

de alegada falha na prestação do serviço. Narrou a parte autora que 

comprou passagens aéreas de voo operado pela reclamada para 

empreender o trecho entre Cuiabá e Natal, com conexão em Campinas. 

Segue relatando que seu voo inicial, saindo de Cuiabá, atrasou e o 

embarque só ocorreu às 16h45h, quando originalmente deveria decolar às 

10h, gerando enormes transtornos. A ré, por sua vez, sustentou que o 
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atraso na decolagem e os fatos descritos pelo autor decorreram da 

necessidade de uma alteração da malha aérea. Asseverou que cumpriu 

com todos os requisitos legais e que o atraso no voo não ocorreu por 

falha ou culpa sua, mas, sim, por força de fato alheio à sua vontade. 

Demonstrou ainda ter comunicado a autora acerca da alteração com mais 

de 30 dias de antecedência, tendo sido feito check in dois dias antes pela 

consumidora, refutando assim a alegação de “ter sido surpreendida pela 

alteração no momento do embarque”. Com efeito, em que pese o atraso do 

voo em razão da manutenção não programada na aeronave, e, por 

consequência, os diversos transtornos e dissabores vivenciados, 

entendo que a empresa demandada logrou êxito em comprovar a 

existência de excludente de responsabilidade ante a necessidade da 

manutenção da aeronave, conforme mov. 29693224. Ademais, 

considerando as peculiaridades do caso concreto, como o atraso inferior 

a 04 horas, já que o voo chegou às 00h25 e não às 20h40, como 

inicialmente previsto, e a alteração do voo decorrente da malha aérea é 

necessária para a segurança dos passageiros durante o voo, entendo, 

também, que a requerida cumpriu com o determinado na Resolução nº 400 

da ANAC, arts. 20 e 27, prestando a devida assistência e mantendo os 

consumidores informados. Cumpre referir que a autora não demonstrou 

que tenha tido qualquer prejuízo em sua viagem, como, por exemplo, perda 

da diária de aluguel de veículo, como alega em inicial, ônus que lhe 

incumbia, nos termos do artigo 373, I, do CPC. Por fim, não há como haver 

condenação em danos morais com pura finalidade punitiva, isso porque os 

danos morais têm cunho compensatório, não havendo lei que ampare 

punição patrimonial por danos morais. Nesse sentido, o entendimento do 

STJ: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO 

DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Ação de 

compensação de danos morais, tendo em vista falha na prestação de 

serviços aéreos, decorrentes de cancelamento de voo doméstico. 2. Ação 

ajuizada em 03/12/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 

17/07/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se a 

companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos 

morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de cancelamento 

de voo doméstico. 4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento 

de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral 

possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual 

desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso 

porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se 

possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, 

por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão 

extrapatrimonial sofrida. 5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o 

caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a 

consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, 

pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação 

acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real 

duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para 

melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo 

informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de 

amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido 

suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for 

considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou 

por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros. 6. Na 

hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido 

o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há 

como se falar em abalo moral indenizável. 7. Recurso especial conhecido 

e não provido, com majoração de honorários. (RECURSO ESPECIAL Nº 

1.796.716 - MG (2018/0166098-4); RELATORA: MINISTRA NANCY 

ANDRIGHI - Julgado em 27/08/2019) -G.N. Logo, não há que se falar em 

danos morais, como alegado pela parte autora, pois não restou 

caracterizado qualquer ato ilícito indenizável praticado pela reclamada. 

POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da exordial, o que assim o faço com fulcro 

no inciso I, do artigo 487, do Código de Processo Civil, com resolução do 

mérito. Deixo de condenar a parte reclamante no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (artigos 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95). Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Submeta-se o presente projeto de sentença ao juiz de direito para 

apreciação e posterior homologação. ARTHUR GEORGE DA SILVA 

BARROS Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo 

com baixas. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000881-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE DOS REIS SIGARINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000881-76.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: VALDETE DOS REIS SIGARINI REQUERIDO: MATOS 

COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Atendendo aos termos do 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistencia de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais proposta por VALDETE DOS REIS SIGARINI, alegando 

que seu nome foi enviado para o SERASA mas que não possui qualquer 

débito com a parte reclamada. Apesar de devidamente intimada em 

audiência de conciliação (mov. ID 29812388), a parte Reclamada não 

apresentou defesa, portanto, decreto sua revelia, e aplico seus efeitos. 

Vale ressaltar que a parte Reclamante possui outras negativações (mov. 

ID 27963329), mas são posteriores à discutida na lide. Assim, nos termos 

do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor - parte 

hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da 

prova, uma vez que está presente a verossimilhança de suas alegações, 

reforçada pelos documentos juntados com a inicial (mov. ID 27963329). 

Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da 

responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do ônus 

probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da vulnerabilidade, 

entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de indenizar o consumidor, 

somente podendo ser AFASTADA A RESPONSABILIDADE SE PROVAR O 

RÉU QUE NÃO OCORREU O DEFEITO DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA 

OCORRÊNCIA DESTA É EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste 

contexto, caberia as Requeridas comprovarem os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, ou seja, deveria PROVAREM QUE A PARTE AUTORA 

ESTÁ EM DÉBITO COM A REQUERIDA JUSTIFICANDO A INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE MAUS PAGADORES, o que não fez, criando em seu 

desfavor obrigação de indenizar. O art. 14 da Lei n.º 8.078/90 disciplina a 

matéria ao prescrever a responsabilidade de natureza objetiva para estes 

casos: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o 

consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as 

circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; 

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a 

época em que foi fornecido. § 2º O serviço não é considerado defeituoso 

pela adoção de novas técnicas. § 3° O fornecedor de serviços só não 

será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”. 

Tratando-se de responsabilidade objetiva, cumpre, de regra, ao 

consumidor, demonstrar o fato, o prejuízo e o nexo de causalidade. 

Contudo, no feito vertente, como se trata de indenização por DANOS 

MORAIS, basta à vítima positivar a existência de ato capaz de lhe 

provocar abalo psicológico, de forma a influenciar negativamente em sua 

esfera íntima, além da normalidade, conforme vem decidindo 

reiteradamente o C. Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. Conforme 

entendimento firmado nesta Corte, "não há falar em prova de dano moral, 

mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos 

íntimos que o ensejam" (Precedentes: Resp. 261.028/RJ, Rel. Min. 

Menezes Direito; REsp. 294.561/RJ, Rel. Aldir Passarinho Júnior; REsp. 

661.960/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi).(...)” (STJ RESP nº 727369/AL, Min. 
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Jorge Scartezzini, DJ 16/05/2005, p. 366). Nesse passo, verifica-se que a 

falha na prestação do serviço é fato suficiente a ensejar frustração, 

constrangimento e angústia, estranhos às vicissitudes cotidianas a que 

somos todos suscetíveis. Evidencia-se o prejuízo moral pela dor e 

sofrimento ocasionados à vítima pelo evento. Colocando a questão em 

termos de maior amplitude, Savatier oferece uma definição de dano moral 

como 'qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda 

pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vitima, à sua 

autoridade legitima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições 

etc. (Traité de la Responsabilité civile, vol. II, n. 525). No caso vertente, 

iniludível a intranqüilidade ocasionada à parte autora, eis que incumbe ao 

fornecedor do serviço conduzir-se de forma a atender as expectativas do 

consumidor, na prestação do serviço, concretizando todas as 

providências necessárias a resguardar sua integridade, física e moral. Ao 

se desincumbir dessa obrigação, responde pelos prejuízos correlatos. 

Subsiste, pois, o dever da parte ré indenizar a parte autora, cabendo a 

este Juízo fixar a indenização por dano moral atendendo os princípios da 

razoabilidade, da capacidade econômica da parte ré e da exemplaridade. 

Sobre este tema, diga-se ainda que deve atender a uma dupla finalidade: 

reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a capacidade 

econômica do atingido, mas também dos ofensores, de molde a que não 

haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. De 

acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor 

do dano moral “levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do 

caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, 

preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento 

ao lesado”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, 

Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Logo, conclui-se que o 

prejuízo moral experimentado pela parte autora deve ser ressarcido numa 

soma que não apenas compense a dor e/ou o sofrimento causado, mas 

especialmente deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em 

vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, exigindo-se 

a um só tempo prudência e severidade. Todavia, conforme entendimento 

jurisprudencial, a inscrição posterior (Havan Lojas de Departamentos, em 

24/10/2019, conf. mov. ID 27963329) deve ser levada em conta para 

reduzir o valor indenizatório, já que a situação do autor é diversa daquele 

que nunca teve uma anotação lícita. Nesse entendimento: APELAÇÃO 

CÍVEL - DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO - FRAUDE - DANO MORAL PURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - 

EXTENSÃO DO DANO - SÚMULA 385 DO STJ - INAPLICABILIDADE. - Age 

com negligência o cessionário de crédito que não confere de modo 

adequado os documentos comprobatórios da legitimidade do crédito 

adquirido e inscreve indevidamente o nome do suposto devedor em 

cadastro de inadimplentes. - É ilícita a inscrição em cadastro negativo de 

crédito decorrente de dívida inexistente. - Para a caracterização do dano 

moral, basta a negativação indevida, sendo desnecessária a 

demonstração do prejuízo sofrido pela parte. - A Súmula nº 385 do STJ 

não deve ser aplicada no caso de as demais negativações do nome do 

requerente serem objeto de questionamento judicial. - A indenização por 

danos morais deve ser suficiente apenas para repará-los, pois a 

indenização se mede pela extensão dos danos, nos termos do art. 944, 

caput, do Código Civil. - Se a vítima de fraude cobra indenização por 

danos morais de vários estabelecimentos que negativaram seu nome 

indevidamente, em razão da fraude, deve o valor da indenização observar 

o reduzido grau do dano, já que há outras inscrições indevidas, 

evitando-se o enriquecimento indevido do ofendido. - Recurso provido em 

parte. (TJ-MG , Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de Julgamento: 

23/07/2013, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL) Sopesando tais 

critérios, tenho como razoável o valor R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia 

que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda como 

punição à parte Reclamada. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial 

para: A) DECLARAR inexistentes os débitos apontados no SERASA pela 

reclamada em nome do autor, nos valores de R$ 337,57, em 01/09/2019; 

R$ 183,59, em 27/09/2019; e R$ 183,59 em 28/08/2019; B) Determinar que 

a reclamada, proceda, no prazo máximo de 05 (dias), A CONTAR DO 

TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA, o CANCELAMENTO DAS 

INSCRIÇÕES NO CADASTRO DE MAUS PAGADORES, sob pena de multa 

fixa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais); C) CONDENAR a parte 

reclamada a pagar a título de danos morais à parte autora o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), forte nos artigos no art. 5.º, V da CR/88 c/c art. 

14 da Lei n.º 8.078/90, incidindo-se correção monetária a partir da data do 

arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ de 03/11/08 (A correção 

monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do 

arbitramento”); e juros a partir do evento danoso (data da negativação 

mais antiga – 01/09/2019), conforme Súmlula 54/STJ; Deixo de condenar a 

parte reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 

9.099/95). Submeta-se o presente projeto de sentença ao juiz de direito 

para apreciação e posterior homologação. ARTHUR GEORGE DA SILVA 

BARROS Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. Após o trânsito em julgado, caso o requerido efetue o pagamento 

voluntário do débito e o autor manifeste concordância com o montante, 

DEFIRO, desde já, o pedido de expedição de alvará. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. JÚLIO CESAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000580-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE OAB - MT12750-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL OAB - SP303249 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000580-32.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE REQUERIDO: 

BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. Vistos 

etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado. Inicialmente, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva ad 

causam arguida pela reclamada em sua defesa, pois a responsabilidade 

da agência de turismo é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de 

Defesa do Consumidor. Assim, responde a agência reclamada de forma 

solidária pela má prestação do serviço de hospedagem, pois intermediou a 

venda das diárias do hotel não prestou qualquer auxílio ao reclamante 

quando do cancelamento do da hospedagem contratada. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. 

CONSUMIDOR. RESERVA DE HOTEL ATRAVÉS DO SITIO VIRTUAL DA 

PARTE RÉ. LEGITIMIDADE PASSIVA DO INTERMEDIADOR. 

RISCO-PROVEITO DO NEGÓCIO. POSSIBILIDADE DE ARREPENDIMENTO. 

APLICAÇÃO DO ART. 49 DO CDC QUE RESULTA NO DESFAZIMENTO DO 

NEGÓCIO JURÍDICO E RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. 

CLÁUSULA CONTRATUAL DE PERDA QUE SÓ PODE INCIDIR QUANDO O 

CANCELAMENTO SE DER APÓS O PRAZO DE SETE DIAS DE 

DESISTÊNCIA. AFASTAMENTO DA TARIFA NÃO REEMBOLSÁVEL E 

MANUTENÇÃO DO VALOR DO BÔNUS. SENTENÇA REFORMADA. 

RECURSO PROVIDO. (TJRS, Recurso Cível, Nº 71007142870, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio 

Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 23-02-2018) Não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS e MATERIAIS proposta por EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE 

em desfavor de BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE 

HOTEIS LTDA. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Sustenta a parte 

autora que adquiriu diárias de hotel, por meio do site da Ré para 

hospedagem de uma pernoite do dia 25/04 com check out para o dia 

seguinte (26/04), a um custo de € 77 (setenta e sete euros), na cidade de 

San Sebastian, na Espanha, tendo a compra sido de forma antecipada e a 

reserva confirmada pela reclamada, conforme demonstra em mov. ID 

27886610. No entanto, informa que houve cancelamento unilateral da 
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hospedagem pelo hotel em comento. Aduz que na ocasião, entrou em 

contato com a agência requerida solicitando o reembolso dos valores 

pagos ante a impossibilidade de ter o serviço de hospedagem prestado. 

Ademais, teve que arcar com custos extras de hospedagem Hotel 

Mercure Monte Igueldo, também na cidade de San Sebastian, muito mais 

distante do centro, pagando a importância de € 109,25 euros (mov. ID 

27886614), gerando uma diferença a maior de € 32,25, o que, 

convertendo para a moeda brasileira, importa em R$ 148,02 (cento e 

quarenta e oito reais e dois centavos). Com isso, requer indenização por 

danos morais e materiais (reembolso da diferença de tarifas). De outro 

lado, em contestação, a parte Reclamada defendeu a ausência de sua 

responsabilidade, pois o cancelamento teria se dado por culpa exclusiva 

de terceiro. Sustentou a existência de dano moral, aduz que não cometeu 

qualquer ato ilícito indenizável. Verifico que a parte ré não trouxe elemento 

de prova que retire a validade das alegações e documentos juntados na 

inicial. Assim, o dano moral decorrente do cancelamento da hospedagem é 

presumido, e a responsabilidade é objetiva do prestador de serviço (e toda 

a cadeia de fornecedores), pelo desconforto, aflição e transtornos 

causados ao passageiro que arcou com o pagamento daquele serviço, 

prestado de forma defeituosa. Nesse contexto, incumbia à empresa 

turística ter prestado auxílio aos consumidores, tanto na cooperação para 

realocá-los em outro hotel, quanto prestar subsídios durante o tempo em 

que teriam de aguardar para conseguir a nova hospedagem. Do conjunto 

probatório colacionado aos autos, inexiste prova de atendimento ao 

consumidor a contento, com informações adequadas e precisas, sendo 

que nenhuma assistência foi dada pela ré para minimizar o desgaste físico 

e emocional dos autores. Pelo contrário, a reclamada limitou-se a sustentar 

a inexistência de sua responsabilidade na situação, mas sem comprovar a 

culpa exclusiva de terceiros ou qualquer outro motivo de força maior 

capaz de ilidir sua responsabilidade. Essas premissas forçam reconhecer 

que a procedência dos pedidos é a medida que se impõe. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E 

MORAIS. RESERVA DE DIÁRIA DE HOTEL NO EXTERIOR, ATRAVÉS DE 

SITE DE HOSPEDAGEM. CONFIRMAÇÃO DO HOTEL ESCOLHIDO. 

CANCELAMENTO 48H ANTES DA HOSPEDAGEM. DISPONIBILIZAÇÃO DE 

OUTRO HOTEL EM CIDADE DIVERSA. ILEGITIMIDADE PASSIVA 

INOCORRENTE. RESPONSABILIDADE DA RÉ, INTERMEDIADORA DE TODA 

A NEGOCIAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INFORMAÇÕES 

DESENCONTRADAS. FESTA ANUAL NA CIDADE. LOTAÇÃO DA REDE 

HOTELEIRA. NECESSIDADE DE DESEMBOLSO DE NOVA DIÁRIA. DANO 

MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO QUE 

EXTRAPOLA O MERO DISSABOR. QUANTUM FIXADO EM R$ 3.500,00 

PARA CADA AUTOR QUE SE MOSTRA ADEQUADO AO INFORTÚNIO 

VIVIDO PELOS AUTORES, ATENDENDO AOS CRITÉRIOS DE 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 

PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJRS, 

Recurso Cível, Nº 71006643118, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 

10-05-2017) Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda 

a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três 

mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Quanto ao pedido de danos materiais, defiro, 

devendo haver o reembolso apenas no que concerne à diferença a maior 

dos valores pagos pela compra de hospedagem extra, no total de R$ 

148,02 (cento e quarenta e oito reais e dois centavos), conforme 

comprovado em mov. ID 27886614. Ante o exposto, julgo parcialmente 

procedente a pretensão contida na inicial para o fim de CONDENAR a 

reclamada a pagar à parte autora, a título de danos materiais, a 

importância de R$ 148,02 (cento e quarenta e oito reais e dois centavos); 

CONDENAR ainda, a título de danos morais, a empresa ré ao pagamento 

da importância total de R$ 3.000,00 (três mil reais), ambos os valores 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 

1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 

161, § 1º do CTN, contados da citação válida, nos termos do artigo 487, I, 

d Código de Processo civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. Após o trânsito em 

julgado, caso o requerido efetue o pagamento voluntário do débito e o 

autor manifeste concordância com o montante, DEFIRO, desde já, o pedido 

de expedição de alvará. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em 

julgado, ao arquivo com baixas. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000886-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON ALVES PEREIRA OAB - 033.541.331-55 (REPRESENTANTE)

JESSIKA ORACIO SILVA OAB - MT0021888A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000886-98.2020.8.11.0001. 

REPRESENTANTE: EMERSON ALVES PEREIRA REQUERIDO: TIM CELULAR 

S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da demanda. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS decorrente de falha na prestação de serviço proposta 

por TACIANY DIAS COSTA em face de TIM S.A. Em análise aos elementos 

e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não 

assiste à parte autora. Sustenta a parte autora que é titular da linha nº 

(65) 981181599, tendo cadastrado referida contratação na modalidade 

pré-paga. Entretanto, aduz que desde dezembro/2019 a linha foi 

bloqueada de forma abusiva pela reclamada, não sendo permitido realizar 

ou receber chamadas. Em vista dos fatos relatados, requereu a 

reativação da linha, além de indenização por supostos danos morais 

suportados. De toda forma, verifico que a parte reclamante não instruiu os 

autos com elementos suficientes para melhor análise da demanda, isto é, 

não trouxe aos autos qualquer prova da suposta falha na prestação do 

serviço pela reclamada, conforme narrado na inicial. Friso que autor não 

demonstrou ter realizado qualquer a inserção de crédito em sua linha 

pré-paga de modo a permitir o pleno uso, fato que indica que linha em 

comento está bloqueada em razão justamente da falta de inserção de 

créditos, visto que se trata de linha pré-paga e, como tal, é necessário que 

o consumidor acrescente periodicamente créditos em sua linha para 

realizar chamadas de voz, enviar de torpedos, utilizar a internet móvel e 

contratar pacotes e serviços adicionais. Cabe ressaltar que a relação de 

consumo, na qual opera a inversão do ônus da prova, não desonera a 

parte autora da comprovação mínima dos fatos constitutivos de seu 

direito, conforme art. 373, inciso I, CPC/2015. Isso porque, sequer o autor 

declina as datas em que teria entrado em contato por meio do SAC a fim 

de resolver o impasse, ou mesmo indicou números de protocolos. Além 

disso, não demonstrou ter efetuado as recargas durante o período em que 

a linha estivesse ativa, também não demonstrou lesão aos atributos de 

sua personalidade com a supressão de aludido serviço, sequer prejuízo 

de ordem material. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

PLANO PRÉ-PAGO. CLARO. CANCELAMENTO DE NÚMERO POR 

AUSÊNCIA DE RECARGA EM PERÍODO SUPERIOR A 90 DIAS QUE SE 
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MOSTRA LÍCITO NOS TERMOS DA ANATEL. RELAÇÃO DE CONSUMO QUE 

OPERA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, MAS QUE NÃO DESONERA A 

PARTE AUTORA DA COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES. 

DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS EM CONCRETO. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível, Nº 71008701757, 

Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, 

Julgado em: 23-07-2019) Com isso, o autor não comprova o fato 

constitutivo do pedido, e nesse campo, embora possível a inversão do 

ônus da prova, consonante autoriza o Código de Defesa do Consumidor - 

CDC, no art. 6º, inciso VIII, não é viável a transferência à parte ré, pois o 

ordenamento jurídico não permite a exigência de prova de conteúdo 

negativo. A possibilidade de inverter o ônus da prova, naquelas especiais 

circunstâncias, que o CDC autoriza, quais sejam, quando a alegação for 

verossímil ou for o consumidor hipossuficiente, segundo as regras 

ordinárias de experiência, não permite transferir automaticamente ao 

fornecedor, em qualquer circunstância, a obrigação de contraposição 

probatória negativa. Ora, deve se relegar, com a inversão, a produção 

daquelas provas que, devido a hipossuficiência do consumidor, não lhe é 

possível produzir. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ARTHUR GEORGE DA SILVA BARROS 

Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. 

JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000959-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIRCE DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000959-70.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: LEONIRCE DANTAS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Das 

preliminares Não se caracteriza falta de interesse de agir em razão da 

suposta ausência de pretensão resistida alegada pela reclamada, uma vez 

que não se faz necessário o esgotamento da via administrativa para o 

pleno acesso ao Poder Judiciário, em razão do princípio constitucional da 

inafastabilidade da jurisdição. Da mesma forma, a utilização de 

documentos unilaterais pelo autor (ausência de consulta de balcão) não 

implica inépcia da inicial, uma vez que o consumidor pode se valer dos 

subsídios ao seu alcance para demonstrar seu direito, característica esta 

da sua hipossuficiência, cabendo à parte reclamada o ônus de ilidir tais 

indícios a teor da inversão do ônus da prova. Consigno que o processo 

tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto para 

julgamento. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337, do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por LEONIRCE DANTAS em desfavor de VIVO 

S.A. decorrentes de negativação indevida. Alega que o pedido de 

indenização procede, tendo em vista que a reclamada inscreveu o seu 

nome no Serasa indevidamente, por dívida inexistente. Afirma que nunca 

manteve qualquer tipo de relação jurídica com a ré, que pudesse justificar 

a indevida inserção. A reclamada contestou genericamente, alegando que 

a dívida se originou de serviços contratados pela autora, anexando o print 

da tela para esta comprovação (ID 30006804). Entretanto, o print da tela 

de sistema interno, não é aceito como meio de prova, tendo a Reclamada a 

sua disposição as gravações telefônicas e termo de contrato, que 

confirmariam a contratação dos serviços pela autora, mas assim não o 

fez. Neste sentido já se pronunciou o TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

REPARAÇÃO POR DANO MORAL - TELEFONIA - INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA - DÉBITO GERADO - INCLUSÃO DO NOME NOS 

ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - IMPOSSIBILIDADE DE PROVA 

NEGATIVA PELO AUTOR - TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO E 

FATURAS - PROVAS UNILATERAIS - PARTE REQUERIDA QUE NÃO 

DESINCUMBIU DO ÔNUS - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - NEGATIVAÇÃO 

DO NOME INDEVIDA - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR ARBITRADO A 

TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - MANUTENÇÃO DO QUANTUM - 

PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - RECURSO DE APELAÇÃO 

DESPROVIDO. A inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida 

de serviço de telefonia, que não se comprova a efetiva contratação do 

serviço gera direito à indenização por dano moral, independente da prova 

do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo consumidor. Precedentes do STJ. 

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a 

extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições 

econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A exigência de 

prequestionamento para a interposição de recurso especial ou 

extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador, 

dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados 

dispositivos legais ou constitucionais. (N.U 0009214-83.2017.8.11.0051, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM 

NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, 

Publicado no DJE 19/07/2019) Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Com 

efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a 

parte autora sustenta que a negativação é indevida. No presente caso, em 

face da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua 

hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo ao 

Reclamado a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Assim, o reclamante alega como fato constitutivo do seu direito a 

ilegalidade da negativação e a parte ré deixou de instruir os autos com 

documento hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da 

cobrança do crédito, mormente porque não apresentou nenhum contrato 

que tivesse sido assinado pela parte autora. Ora, a parte reclamada é 

responsável pela negativação indevida, mormente porque a ela competia o 

dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. 

De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a 

validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. No caso, 

se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu 

nome, o dano moral e nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade 

da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se 

impõe. Por fim, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o 

mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Logo, comprovada que a 

inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há 

que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante 

do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da 

circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 
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dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de DETERMINAR a exclusão do nome da parte 

autora do cadastro de inadimplentes, DECLARAR a inexistência de débitos 

da parte autora com a parte ré referente à dívida em litígio no valor de R$ 

296,07, e ainda, a título de danos morais, CONDENO a empresa ré ao 

pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros de 

mora de 1% a.m., a partir do evento disponibilização da negativação – 

21/07/2019 - e correção monetária a partir desta sentença (súmula 362 do 

STJ), e assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. Após o trânsito em 

julgado, caso o requerido efetue o pagamento voluntário do débito e o 

autor manifeste concordância com o montante, DEFIRO, desde já, o pedido 

de expedição de alvará. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em 

julgado, ao arquivo com baixas. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002433-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA BAZZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS RODRIGUES TRAVAIN OAB - MT8750-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002433-76.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: TANIA BAZZI REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado. Da Preliminar Inicialmente, rejeito a 

preliminar de ilegitimidade ativa ad causam, arguida pela reclamada, uma 

vez que a parte autora demonstrou ter sido a responsável pelo pagamento 

dos valores que agora pleiteia a devolução, logo, é a única titular do direito 

de reembolso aqui buscado, já que a antiga titular do plano de saúde em 

comento, sua irmã, já é falecida desde 15/05/2017. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhuma das situações preliminares ao mérito 

e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. No 

mérito Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS 

proposta por TANIA BAZZI em desfavor de UNIMED CUIABÁ - 

COOPERATIVA DE TRABALHOS MÉDICOS. O que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a parte autora afirma que é cliente 

da Reclamada, inicialmente na condição de dependente do plano de saúde 

em que figurava como titular a sua irmã Najoa Tereza Bazzi Ubialli, falecida 

em 15 de maio de 2017. Todavia, quando da informação do falecimento da 

irmã, procurou a Reclamada Unimed Cuiabá preencheu um formulário, 

denominado “Formulário de Adesão, Alteração e Exclusão” (mov. ID 

28288667), onde constou que a cobertura do plano de saúde se daria até 

a data de 31 de maio de 2019, contudo, NÃO CONSTOU A REMISSÃO 

NESSE PERÍODO. Como alega que tem direito à remissão das mensalidades 

pelo período de remissão em razão da morte da titular, requer o reembolso 

da quantia paga referente às mensalidades cobradas no período de 

remissão de 02 (dois) anos, conforme se observa dos relatórios de 

quitação (movs. ID 28288672, 28288673 e 28288674), no montante total de 

R$ 16.081,67 (dezesseis mil oitenta e um reais e sessenta e sete 

centavos). Inicialmente é de se considerar que a relação havida entre as 

partes é indiscutivelmente de consumo, e a reclamante está evidentemente 

em posição altamente desfavorável. Assim, ante a hipossuficiência do 

consumidor, inverto o ônus da prova, o que faço com supedâneo no artigo 

6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de equilibrar a relação processual. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que assiste razão à parte autora. Analisando os autos, não restam 

dúvidas quanto à falha na prestação de serviço, que restou 

incontroversa. A cláusula de remissão, pactuada em alguns planos de 

saúde, consiste em uma garantia de continuidade da prestação dos 

serviços de saúde suplementar aos dependentes inscritos após a morte 

do titular, por lapso que varia de 1 (um) a 5 (cinco) anos, sem a cobrança 

de mensalidades. Objetiva, portanto, a proteção do núcleo familiar do titular 

falecido, que dele dependia economicamente, ao ser assegurada, por 

certo período, a assistência médica e hospitalar, a evitar o desamparo 

abrupto. O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, 

sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção 

das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações 

decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo (Súmula 

Normativa nº 13/2010 da ANS), como foi reconhecido no caso em tela em 

razão do Acordão de Julgamento do Recurso Inominado: 

0014568-74.2019.811.0001, pela MM. Juíza Relatora Dra. LÚCIA PERUFFO, 

j. 19/09/2019. Assim, restou caracterizada a cobrança indevida pela 

reclamada no período que deveria ser de remissão (maio/2017 a 

maio/2019), qual seja, o prazo de dois anos após a morte do titular do 

plano. Sendo que a assinatura de o formulário de adesão, alteração e 

exclusão (mov. ID 28288667), só colocou o consumidor em ainda maior 

desvantagem, pois foi coagido a pedir a rescisão do plano de saúde, 

mesmo não querendo rescindir, para poder beneficiar-se de um direito 

contratado e pelo qual, inclusive, pagou durante toda a vigência anterior 

ao falecimento do titular. Embora a reclamada alegue que a parte autora 

não teria direito à remissão, em razão da previsão da Súmula 13, de 

03.11.2010, da ANS, fazer referência aos planos familiares ("O término da 

remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos 

dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições 

contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os 

contratos firmados a qualquer tempo."), não se verifica óbice da extensão 

de sua previsão aos planos coletivos (mov. ID 29607416), conforme já 

decidiu o E. STJ: “Trata-se de recurso especial interposto, com 

fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, em 

face de acórdão assim ementado (e-STJ, fl. 251): Apelação Cível. Plano de 

saúde. Pretensão do autor de ser mantido no plano de saúde, após a 

morte de sua mulher. Ação julgada procedente para determinar à ré a 

manutenção do autor no plano de saúde, nas mesmas condições de 

coberturas e valores, devendo o autor arcar com o pagamento do prêmio 

mensal integral. Apelação da ré. Alegação de inexistência de cláusula de 

remissão e de existência somente de previsão de exclusão do dependente 

por perda da qualidade de beneficiário dependente. Aplicação da Súmula 

Normativa n. 13 da ANS, e do artigo 30, § 3º da lei n. 9.656/98. 

Possibilidade de continuação da utilização do seguro pelo dependente, 

desde que cumpra as condições contratualmente impostas. Possibilidade 

ao autor, na qualidade de dependente, de ser mantido no plano por prazo 

indeterminado. Alegação da ausêb cia de contribuição (apenas nas 

razões recursais). Ausência de prova. Sentença mantida. Recurso 

desprovido. Nas razões do recurso especial, a parte recorrente aponta 

violação dos arts. 30, inciso II, da Lei nº 9.656/1998. Sustenta que, após a 

rescisão do contrato de plano de saúde coletivo, por falecimento do 

beneficiário titular, a seguradora não tem obrigação de disponibilizar plano 

de saúde individual para o beneficiário dependente, considerando que não 

há cláusula de remissão no contrato e que a recorrente não comercializa 

planos individuais. Contrarrazões apresentadas. Assim delimitada a 

controvérsia, passo a decidir. Destaco que a decisão recorrida foi 

publicada depois da entrada em vigor da Lei nº 13.105 de 2015, estando o 

recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo 

Civil de 2015, conforme dispõe o Enunciado Administrativo nº 3/2016 do 

Superior Tribunal de Justiça. Inicialmente, verifica-se que a controvérsia 

foi decidida pelo Tribunal de origem com base nas cláusulas do contrato 

em discussão e circunstâncias fático-probatórias inerentes à causa, o 

que impede o seu reexame em recurso especial, conforme se depreende 

da motivação do julgado (e-STJ, fls. 253-255): A apelante, em suas razões 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071822/4/2020 Página 678 de 758



de apelo, se insurge contra a manutenção do dependente no plano em 

razão diante do falecimento da titular do plano, tomando como base que no 

contrato firmado entre a apelante e a ex-empregadora estipulante, não há 

previsão de cláusula de remissão, e que somente há na cláusula 12.1 e 

12.2 do contrato previsão de exclusão do dependente por perda da 

qualidade de beneficiário dependente em duas hipóteses: pela exclusão 

do beneficiário titular; ou pela perda da qualidade de dependência do 

beneficiário titular. Contudo, a própria ré apelante acostou aos autos, 

informativo direcionado à ex-empregadora, em que a operadora, em 

adequação à Resolução Normativa nº 279 da ANS, das novas regras que 

passariam a ser aplicadas ao contrato em questão (fls. 171/174), onde 

consta: "DA MANUTENÇÃO DOS DEPENDENTES EM CASO DE MORTE DO 

TITULAR 8. Em caso de morte do Beneficiário Titular, é assegurado o 

direito de manutenção aos seus dependentes inscritos no plano de ativos, 

nos termos dos artigos 30 e 31 da Lei 9656/98, desde que manifestado o 

interesse, no prazo de 30 (trinta) dias a contar do falecimento do 

Beneficiário Titular, por responsável legal, assumindo este o pagamento 

das contraprestações pecuniárias mensais. 8.1 É garantido aos 

dependentes do aposentado que continua trabalhando da mesma 

empresa, no caso de falecimento deste, antes do exercício do direito 

previsto no artigo 31, da lei nº 9656, de 1998, o direito à manutenção no 

plano, desde que manifestado o interesse, no prazo previsto item 6 letra C, 

assumindo o responsável o pagamento das contraprestações pecuniárias 

mensais" (fls. 173) Portanto, é incontroverso que o contrato contém 

cláusula de remissão, a garantir a manutenção do dependente em caso de 

morte do titular, como no caso em questão, diverso do quer levar a crer a 

apelante. Dessa forma, consoante o artigo 30, § 3º da lei n. 9.656/98, "Em 

caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos 

dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de 

assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo." Assim, é 

prevista a continuidade da prestação de serviço aos dependentes em 

caso de morte do titular, e ainda, a Súmula Normativa n. 13/2010 da ANS, 

assim dispõe: "1 - O término da remissão não extingue o contrato de plano 

familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à 

manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das 

obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo." 

Além disso, não obstante a previsão da Súmula 13, de 03.11.2010, da 

ANS, fazer referência aos planos familiares ("O término da remissão não 

extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes 

já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, 

com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados 

a qualquer tempo."), não se verifica óbice da extensão de sua previsão 

aos planos coletivos. A desconstituição de tais premissas, portanto, a fim 

de afastar o direito do recorrido à manutenção da cobertura assistencial, 

como pretendido pela recorrente, demandaria a reinterpretação de 

cláusulas contratuais e o reexame do acervo fático-probatório dos autos, 

procedimentos que, na via do recurso especial, são vedados pelos 

verbetes das Súmulas 5 e 7 do STJ, os quais também impedem, por 

semelhantes motivos, a análise da apontada divergência jurisprudencial. 

Ademais, o Tribunal de origem exarou no acórdão recorrido, ainda, a 

seguinte fundamentação (e-STJ, fls. 256-259): A resolução contratual 

após o período de remissão é abusiva e coloca o consumidor em 

desvantagem exagerada, em dissonância com os princípios da boa fé e da 

equidade, conforme o artigo 51, IV do Código de Defesa do Consumidor. 

Não obstante, conforme a leitura do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da 

lei n. 9.656/98, o contrato de plano de saúde ou de seguro-saúde não 

pode ser suspenso ou resolvido unilateralmente senão por fraude ou 

inadimplemento, tendo caráter permanente. [...] Não há que se falar em 

desequilíbrio contratual, pois assim como todas as operadoras, ao estimar 

as mensalidades de contribuição dos assistidos do grupo, já inclui em 

seus cálculos o provisionamento, custeio e retorno lucrativo de sua 

atividade, baseando-se em estatísticas. Não obstante, o disposto no artigo 

196 da Constituição Federal defende ser a saúde direito de todos e dever 

do Estado. Entretanto, enquanto prestadora de serviços de saúde, tem a 

empresa agravante o dever de preservar a vida e o direito à saúde de 

seus clientes, de modo a cumprir de forma eficaz o contrato estabelecido. 

Dessa forma, não há que se falar em sobrepor uma definição do que é 

"plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão" (Resolução 

Normativa n. 195/09 da ANS) a dispositivo de lei. Por fim, também não 

procede a alegação da apelante, mencionada apenas nas contrarrazões 

de apelo, de que não houve comprovação de contribuição pela titular 

falecida com o pagamento do plano, pois, a ré não trouxe prova, nem a ela 

se desincumbiu, de que o documento apresentado pelo autor referente à 

contribuição de sua esposa falecida com o plano de saúde (fls. 26), seja 

caso de coparticipação e não possa ser considerado contribuição ao 

plano de saúde, a impedir a manutenção do plano, nos termos de recente 

entendimento em julgamento de IRDR, sobre o Tema 989, pelo STJ. 

Portanto, abusivo o cancelamento do plano. Tais fundamentos, autônomos 

e suficientes à manutenção do julgado, não foram infirmados nas razões 

do recurso especial, incidindo à espécie, portanto, o verbete da Súmula 

283 do STF. Em face do exposto, nego provimento ao recurso especial. 

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro em 10% (dez por cento) 

a quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida, 

observando-se os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo 

legal. Intimem-se. Brasília (DF), 16 de março de 2020. MINISTRA MARIA 

ISABEL GALLOTTI Relatora” (Processo: AgInt no AREsp 1458124; 

Relatora: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI; Data da Publicação: 

30/03/2020) - G.N. Conforme comprovantes em anexo (movs. ID 

28288672, 28288673 e 28288674), a autora realizou os pagamentos de 

mensalidades pelo período que deveria ser de remissão, 24 meses, 

totalizando o montante de R$ 16.081,67 (dezesseis mil oitenta e um reais e 

sessenta e sete centavos), caracterizando cobrança indevida, visto que 

só fora cobrada, devido ao erro da Requerida. A parte ré não traz 

elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial 

e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a ausência de 

sua responsabilidade pela cobrança de mensalidades em período que 

deveria ser de remissão à autora. Portanto, a declaração de inexistência 

do débito é medida que se impõe, devendo a parte reclamada restituir o 

valor cobrado e indevidamente pago pela parte autora, no total de R$ 

16.081,67 (dezesseis mil oitenta e um reais e sessenta e sete centavos). 

Tal reembolso deve ocorrer na forma simples, eis que não se enquadra na 

hipótese do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do 

Consumidor. Nesse ponto, friso que o E. STJ, em julgamento da 

Reclamação n. 7.247 – DF (2011/0268446-3) firmou o entendimento de que 

para a caracterização da repetição do indébito em dobro, como prevista 

no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, 

torna-se imprescindível a demonstração da má-fé do credor. No caso, 

como não foi comprovada a má-fé da reclamada, a restituição deve 

ocorrer na forma simples. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a 

pretensão contida na inicial para o fim de CONDENAR a reclamada ao 

pagamento à parte autora da importância de R$ 16.081,67 (dezesseis mil 

oitenta e um reais e sessenta e sete centavos), a título de indenização por 

danos materiais, a ser corrigido monetariamente pelo “INPC” e acrescido 

de juros de mora de 1% ao mês a partir do desembolso de cada 

mensalidade; e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. Após o trânsito em julgado, caso o 

requerido efetue o pagamento voluntário do débito e o autor manifeste 

concordância com o montante, DEFIRO, desde já, o pedido de expedição 

de alvará. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao 

arquivo com baixas. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000942-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PUBLIO ADRIANI BOSSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO REUS BIASI OAB - MT3478-O (ADVOGADO(A))

SILVIA CRISTINA PAIM BIASI OAB - MT9262-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000942-34.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: PUBLIO ADRIANI BOSSI REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 
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artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por PUBLIO ADRIANI BOSSI 

em desfavor de AZUL LINHAS AÉREAS. Consigno que o processo 

tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto pra 

julgamento. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Inicialmente é de se 

considerar que a relação havida entre as partes é indiscutivelmente de 

consumo, e a reclamante está evidentemente em posição altamente 

desfavorável. Assim, ante a hipossuficiência do consumidor, inverto o 

ônus da prova, o que faço com supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do 

CDC, com o fito de equilibrar a relação processual. No caso vertente, 

restou incontroversa a falha na prestação dos serviços, caracterizada 

pelo alteração da rota do voo originário de forma unilateral, sem qualquer 

assistência ao consumidor e a consequente perda de um dia todo de 

viagem, uma vez que o ticket originalmente contratado pela consumidora 

(mov. ID 27978627) previa Cuiabá-MT, para a cidade do Rio de Janeiro-RJ, 

no dia 25 de dezembro de 2019 às 02:25 e com previsão e chegada às 

07:15 do mesmo dia, entretanto a alteração pela reclamada implicou um 

novo voo com saída Cuiabá-MT às 16:00 horas e chegada no Rio de 

Janeiro-RJ às 23:15 (mov. ID 27978637), totalizando cerca de 16h de 

atraso na viagem, o que gerou diversos transtornos à parte Requerente, já 

que teve um dia perdido em sua viagem de férias. A parte ré alega que foi 

necessária a reestruturação da malha aérea, e alguns voos foram 

alterados ou até mesmo cancelados, tendo comunicado o fato previamente 

à autora, motivo pela qual entende que não pode haver responsabilização 

por qualquer ônus reparatório, notadamente porque a aeronave só pode 

voar com a autorização dos controladores de vôo, o que foge da alçada 

da empresa. Em que pese as referidas alegações, entendo que a 

justificativa apresentada – reestruturação da malha aérea sem prévia 

comunicação à consumidora -, não é verossímil a ponto de desincumbi-la 

do ônus probatório que lhe competia, uma vez que não foi comprovado por 

meio de documentos hábeis sequer a ocorrência do suposto “tráfego 

excessivo”, tampouco a necessidade de uma eventual reformulação dos 

horários dos vôos no referido dia. Portanto, o cancelamento desarrazoado 

que ocasionou a perda da conexão, sem a comprovação idônea de ter 

prestado ao consumidor qualquer assistência material, configura falha na 

prestação do serviço, no termos do artigo 14, § 3º do CDC, situação 

jurídica que enseja a responsabilização pelos danos causados, salvo se o 

fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não 

comprovadas pela parte ré. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

de consumo, restando inequívoca a obrigação indenizatória a título de 

danos morais. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. 

CHEGADA AO DESTINO FINAL (PORTO ALEGRE) COM ATRASO 

SUPERIOR A OITO HORAS. ALEGAÇÃO DE MÁS CONDIÇÕES 

CLIMÁTICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O AEROPORTO DA 

ORIGEM ESTAVA SEM CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO, ÔNUS DO QUAL A 

EMPRESA AÉREA NÃO SE DESINCUMBIU, A TEOR DO DISPOSTO NO ART. 

373, II, DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 3.000,00, 

DE ACORDO PARÂMETROS DESTA TURMA RECURSAL, BEM COMO AOS 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS, Recurso Cível, Nº 71008676090, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de 

Souza Costa Pacheco, Julgado em: 25-09-2019) Se de um lado o Código 

Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação 

de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização 

mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a 

fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo dano de 

natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e 

jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a 

condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade 

de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de CONDENAR a reclamada a pagar à parte 

autora, a título de danos de danos morais a importância total de R$ 

3.000,00 (três mil reais), ambos os valores corrigidos monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição 

do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da 

citação válida, nos termos do artigo 487, I, d Código de Processo civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur 

George da Silva Barros Juiz Leigo Homologo por SENTENÇA nos termos 

da minuta. Após o trânsito em julgado, caso o requerido efetue o 

pagamento voluntário do débito e o autor manifeste concordância com o 

montante, DEFIRO, desde já, o pedido de expedição de alvará. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. 

JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000394-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE CRISTINA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000394-09.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUCILENE CRISTINA DE SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Das preliminares Não se caracteriza falta de interesse de agir em razão da 

suposta ausência de pretensão resistida alegada pela reclamada, uma vez 

que não se faz necessário o esgotamento da via administrativa para o 

pleno acesso ao Poder Judiciário, em razão do princípio constitucional da 

inafastabilidade da jurisdição. A utilização de documentos unilaterais pelo 

autor (ausência de consulta de balcão) não implica inépcia da inicial, como 

arguido em preliminar pela reclamada, uma vez que o consumidor pode se 

valer dos subsídios ao seu alcance na tentativa de demonstrar seu direito, 

característica esta da sua hipossuficiência, cabendo à parte reclamada o 

ônus de ilidir tais indícios a teor da inversão do ônus da prova em favor do 

consumidor. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337, do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. No mérito Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS decorrentes de negativação indevida. Alega que o pedido 

de indenização procede, tendo em vista que a reclamada inscreveu o seu 

nome no Serasa indevidamente, por dívida inexistente. Afirma que nunca 

manteve qualquer tipo de relação jurídica com a ré, que pudesse justificar 

a indevida inserção. A reclamada contestou genericamente, alegando que 

a dívida se originou de serviços contratados pela autora, anexando o print 

da tela para esta comprovação (ID 29832765). Entretanto, o print da tela, 

não é aceito como meio de prova, tendo a Reclamada a sua disposição as 

gravações telefônicas e termo de contrato, que confirmariam a 

contratação dos serviços pela autora, mas assim não o fez. Neste sentido 

já se pronunciou o TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR 

DANO MORAL - TELEFONIA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 
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DÉBITO GERADO - INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO - IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR - 

TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO E FATURAS - PROVAS 

UNILATERAIS - PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS - 

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA - 

DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE 

INDENIZAÇÃO - MANUTENÇÃO DO QUANTUM - PREQUESTIONAMENTO - 

DESNECESSIDADE - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. A inscrição 

indevida em cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia, 

que não se comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à 

indenização por dano moral, independente da prova do dano moral (in re 

ipsa) sofrido pelo consumidor. Precedentes do STJ. Para a fixação da 

quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, 

ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, 

à repercussão do fato, além da observância aos princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade. A exigência de prequestionamento para 

a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida 

pela parte e não pelo órgão julgador, dispensado de apontar 

expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou 

constitucionais. (N.U 0009214-83.2017.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara 

de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019) 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta 

que a negativação é indevida. No presente caso, em face da 

verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, 

impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo ao Reclamado a 

comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos 

do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, o reclamante 

alega como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação e a 

parte ré deixou de instruir os autos com documento hábil que autorizasse 

o reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito, mormente 

porque não apresentou nenhum contrato que tivesse sido assinado pela 

parte autora. Ora, a parte reclamada é responsável pela negativação 

indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela e verificar 

eventual falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não 

trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados 

na inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade da dívida. No caso, se incumbiu o autor de 

demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano moral e 

nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Por fim, não 

há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Logo, comprovada que a 

inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há 

que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante 

do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da 

circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de DETERMINAR a exclusão do nome da parte 

autora do cadastro de inadimplentes, DECLARAR a inexistência de débitos 

da parte autora com a parte ré referente à dívida em litígio, no valor de R$ 

211,32 (conf. mov. ID 27842407), e ainda, a título de danos morais, 

CONDENO a empresa ré ao pagamento da importância de R$ 6.000,00 

(seis mil reais), com juros de mora de 1% a.m., a partir do evento 

disponibilização das negativações – 26/08/2019 - e correção monetária a 

partir desta sentença (súmula 362 do STJ), e assim o faço com resolução 

do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur 

George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. Após o trânsito em julgado, caso o requerido efetue o 

pagamento voluntário do débito e o autor manifeste concordância com o 

montante, DEFIRO, desde já, o pedido de expedição de alvará. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. 

JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002847-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR PIRES FERNANDES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

ALICE ARIANE BOTEGA SANTOS OAB - MT21009/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002847-11.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: IGOR PIRES FERNANDES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos 

etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhuma das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337, do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS 

proposta por IGOR PIRES FERNANDES em desfavor de VIVO S.A. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa 

aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. O que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta 

que a negativação é indevida, tendo sido vítima de fraude, pois teve seus 

dados pessoais tornados públicos em publicação de nomeação de 

concurso público, desconhecendo os débitos gerados por um novo 

contrato com a reclamada. Assim, alega como fato constitutivo do seu 

direito a ilegalidade da negativação e a parte ré deixou de instruir os autos 

com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da 

cobrança do crédito, mormente porque, como não demonstrou a origem do 

débito lançado e posteriormente objeto da negativação. Saliento que 

restou incontroverso que o autor é cliente da reclamada desde 2013, 

tendo habilitado a linha (65) 99988-4095, com o contrato 0284644050, 

como demonstra o contrato trazido em mov. ID 29956230, porém a 

cobrança no valor de R$ 71,98 com vencimento em 01/08/2017 não é 

justificada pela parte reclamada em sua contestação. Com efeito, a 

reclamada se limita a alegar sobre valor diverso que: “Contudo, sem 

qualquer justificativa, a Parte Autora deixou de efetuar o pagamento das 

faturas, fato gerador do incontestável débito no valor de R$ 165,02 (cento 
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e sessenta e cinco reais e dois centavos) que, infundadamente, alega 

desconhecer.” Assim, embora tenha sido demonstrada a existência de 

cadastro em nome do autor junto à reclamada, esta não se desincumbiu do 

dever de demonstrar a origem e legitimidade dos débitos cobrados e que 

deram ensejo às negativações questionadas. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. COBRANÇA EM VALOR SUPERIOR AO 

CONTRATADO. ORIGEM DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL 

CONFIGURADO. QUANTUM MODIFICADO. SENTENÇA REFORMADA EM 

PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS, Recurso Cível, Nº 

71009039181, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Cleber Augusto Tonial, Julgado em: 21-11-2019) Ora, a parte reclamada é 

responsável pela negativação indevida, mormente porque a ela competia o 

dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. 

De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a 

validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. No caso, 

se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu 

nome, o dano moral e nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade 

da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se 

impõe. Por fim, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o 

mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Logo, comprovada que a 

inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há 

que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante 

do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da 

circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de DETERMINAR a exclusão do nome da parte 

autora do cadastro de inadimplentes, DECLARAR a inexistência de débitos 

da parte autora com a parte ré referente à dívida em litígio, no valor de R$ 

71,98 (conf. mov. ID 22622924), e ainda, a título de danos morais, 

CONDENO a empresa ré ao pagamento da importância de R$ 6.000,00 

(seis mil reais), com juros de mora de 1% a.m., a partir do evento 

disponibilização da negativação – 12/07/2019 - e correção monetária a 

partir desta sentença (súmula 362 do STJ), e assim o faço com resolução 

do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

Mantenho a medida liminar anteriormente concedida. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur 

George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. Após o trânsito em julgado, caso o requerido efetue o 

pagamento voluntário do débito e o autor manifeste concordância com o 

montante, DEFIRO, desde já, o pedido de expedição de alvará. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. 

JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003905-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TACIA POLYANNA VIEIRA MERQUIADES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA AGATA GARCIA CAJANGO OAB - MT12612/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003905-49.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: TACIA POLYANNA VIEIRA MERQUIADES REQUERIDO: 

AVIANCA Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado. Não há que se falar em complexidade suficiente 

que autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na 

espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil 

que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por TACIA 

POLYANNA VIEIRA MERQUIADES em desfavor de OCEANAIR LINHAS 

AÉREAS S.A. – “AVIANCA”. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. 

Verifica-se que parte reclamada, apesar de devidamente citada (mov. ID 

25642502) para a audiência de conciliação, deixou de comparecer, bem 

como de apresentar sua defesa, portanto decreto a sua revelia e aplico 

seus efeitos. Sustenta a parte autora que adquiriu passagem aérea da 

empresa Ré Avianca, para viajar com destino a Aruba, com partida no dia 

27/04/2019, sendo que o trecho adquirido estava com chegada ao destino 

prevista para as 16:20 horas do mesmo dia, conforme comprovante de 

mov. ID 22799866. No entanto, informa que houve alteração unilateral do 

voo de ida, com atraso de mais de 2h para embarque na conexão de São 

Paulo para Bogotá, tendo perdido a conexão final de Bogotá para Aruba. 

Com isso, a reclamante desembarcou no seu destino final apenas no dia 

seguinte ao previamente pactuado, perdendo diárias de hotel e um dia 

inteiro da viagem, já que embarcou apenas no dia seguinte, 28/04/2019, 

conforme comprovante de mov. ID 22799874 . Ante a revelia da parte 

reclamada, verifico que a parte ré não trouxe elemento de prova que retire 

a validade das alegações e documentos juntados na inicial. Assim, o dano 

moral decorrente do cancelamento do voo é presumido, e a 

responsabilidade é do causador, pelo desconforto, aflição e transtornos 

causados ao passageiro que arcou com o pagamento daquele serviço, 

prestado de forma defeituosa. Nesse mesmo sentido corrobora a 

jurisprudência: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. VOO NACIONAL, DE SÃO PAULO 

PARA PORTO ALEGRE. ATRASO NO VOO POR PERÍODO SUPERIOR A 

QUATRO HORAS. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA 

NA AERONAVE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE 

INFORMAÇÕES AOS PASSAGEIROS. DESCASO PARA COM O 

CONSUMIDOR, DIANTE DA FALTA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO 

PARA R$ 4.000,00, A FIM DE ADEQUÁ-LO AOS PARÂMETROS 

UTILIZADOS PELAS TURMAS RECURSAIS. READEQUAÇÃO DOS 

MARCOS INICIAIS DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS 

MORATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS, Recurso Cível 

Nº 71005819743, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 16/12/2015) 

Essas premissas forçam reconhecer que a procedência dos pedidos é a 

medida que se impõe. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por 

ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 
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enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

CONDENAR a reclamada ao pagamento da importância de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur 

George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. Após o trânsito em julgado, caso o requerido efetue o 

pagamento voluntário do débito e o autor manifeste concordância com o 

montante, DEFIRO, desde já, o pedido de expedição de alvará P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. 

JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016953-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TOQUE 18 COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAIANE MACEDO SANTIAGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016953-75.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: TOQUE 18 COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA - ME 

REQUERIDO: KAIANE MACEDO SANTIAGO Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado. Não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por 

TOQUE 18 COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA – ME em desfavor de MARIA 

DO CARMO DE ALMEIDA E SILVA. Em síntese, sustenta o reclamante que 

é credor da parte reclamada, em razão da dívida representada pelos 

bloquetos e títulos protestados em anexo, no valor total de R$ 893,80 

(oitocentos e noventa e três reais e oitenta centavos), já devidamente 

acrescido de juros e correção monetária. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão l assiste à 

parte autora. Nota-se que a parte reclamada foi regularmente citada a 

comparecer à audiência de conciliação e apresentar defesa (evento ID 

28040390), entretanto, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar 

eventual defesa, tampouco compareceu à seção, tornando-se, dessa 

forma, revel. Em petição avulsa de manifestação (mov. ID 28475656) a 

requerida afirma que não compareceu em audiência devido à chuva, 

reconhecendo os débitos, apenas alegando dificuldades em honrar o 

compromisso por não estar trabalhando, mas sem trazer qualquer 

documento que corrobore suas alegações. Logo, a procedência da 

pretensão contida na inicial, com o reconhecimento dos efeitos da revelia, 

é medida que se impõe, mormente porque há documentos que demonstram 

a relação jurídica entre as partes, sendo a autora legítima credora da parte 

reclamada. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na peça 

inicial e, por consequência, condeno a parte reclamada a pagar à parte 

autora, a importância de atualizado R$ 893,80 (oitocentos e noventa e três 

reais e oitenta centavos), devendo ser acrescido ainda, de correção 

monetária pelo índice INPC e juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, 

CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN), ambos a contar da citação válida, e o faço, 

com resolução de mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. Após o trânsito em 

julgado, caso o requerido efetue o pagamento voluntário do débito e o 

autor manifeste concordância com o montante, DEFIRO, desde já, o pedido 

de expedição de alvará. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em 

julgado, ao arquivo com baixas. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014899-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TOQUE 18 COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO CARMO DE ALMEIDA E SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014899-39.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: TOQUE 18 COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA - ME 

REQUERIDO: MARIA DO CARMO DE ALMEIDA E SILVA Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA proposta por TOQUE 18 COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA – 

ME em desfavor de MARIA DO CARMO DE ALMEIDA E SILVA. Em síntese, 

sustenta o reclamante que é credor da parte reclamada, em razão da 

dívida representada pela nota promissória em anexo, cujo último 

vencimento ocorreu em 30/10/2015, no valor total de R$ 18.780,38 

(dezoito mil, setecentos e oitenta reais e trinta e oito centavos), já 

devidamente acrescido de juros e correção monetária. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

l assiste à parte autora. Nota-se que a parte reclamada foi regularmente 

citada a comparecer à audiência de conciliação e apresentar defesa 

(evento ID 27252296), entretanto, deixou transcorrer in albis o prazo para 

apresentar eventual defesa, tampouco compareceu à seção, tornando-se, 

dessa forma, revel. Logo, a procedência da pretensão contida na inicial, 

com o reconhecimento dos efeitos da revelia, é medida que se impõe, 

mormente porque há documentos que demonstram a relação jurídica entre 

as partes, sendo a autora legítima credora da parte reclamada. Ante o 

exposto, julgo procedente a pretensão contida na peça inicial e, por 

consequência, condeno a parte reclamada a pagar à parte autora, a 

importância de atualizado R$ 18.780,38 (dezoito mil, setecentos e oitenta 

reais e trinta e oito centavos), devendo ser acrescido ainda, de correção 

monetária pelo índice INPC e juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, 

CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN), ambos a contar da citação válida, e o faço, 

com resolução de mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. Após o trânsito em 

julgado, caso o requerido efetue o pagamento voluntário do débito e o 

autor manifeste concordância com o montante, DEFIRO, desde já, o pedido 

de expedição de alvará. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em 

julgado, ao arquivo com baixas. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018906-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA TEODORO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018906-74.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: TELMA TEODORO FERREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Trata-se de ação de indenização 

por danos materiais e morais proposta por TELMA TEODORO FERREIRA 

em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A decorrentes de cobrança 

indevida e propaganda enganosa. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar 

a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva 

é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Entretanto, o 

objeto da presente lide se resume em indenização por dano moral e 

inexigibilidade de débito, pela suposta propaganda enganosa engendrada 

pela reclamada. Embora alegue a suposta contratação de um plano mensal 

no valor de R$99,00, cujos benefícios incluiriam 7GB de internet + ligações 

ilimitadas para qualquer operadora, a reclamante não traz qualquer indício 

de prova acerca de tal contratação, nos termos em que aduz ter sido 

proposta. Pelo contrário, verifico que, houve sim a contratação de 

serviços de telefonia entre as partes, com upgrade de serviços, pois no 

dia 07/07/2019 solicitou alteração do seu plano VIVO CONTROLE DIGITAL 

- 4,5 GB para o plano VIVO CTRL DIGITAL - 5 GB. Entretanto, um dia 

depois - no dia 09/07/2019 - a parte autora solicitou novamente alteração 

do plano, contratando agora o plano VIVO CONTROLE - 3GB ILIM, o qual 

permanece ativo atualmente, tendo ampla utilização e histórico de 

pagamentos dos valores pactuados, tudo conforme as telas sistêmicas 

trazidas com a defesa (mov. ID 29072131). Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. NEGATIVA 

DE CONTRATAÇÃO. TELAS DO SISTEMA DA RÉ QUE DEMONSTRAM 

HISTÓRICOS DE PAGAMENTOS REALIZADOS E DE CONSUMO NO 

TERMINAL TELEFÔNICO CADASTRADO EM NOME DO AUTOR, BEM COMO 

SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS E REPAROS REALIZADOS PELA 

DEMANDADA (FLS. 101 A 105) E, AINDA, QUE O ENDEREÇO CONSTANTE 

NO SEU SISTEMA É O MESMO ENDEREÇO INFORMADO NA EXORDIAL. 

AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. 

COBRANÇA REGULAR. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS, Recurso Cível, Nº 

71007995772, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em: 26-06-2019) Ainda, 

verifico que os documentos trazidos com a impugnação (mov. ID 

29388469 e 29388470) não possuem o condão de produzir prova em 

favor das alegações da parte autora, uma vez que se trata de fotos 

parciais de duas folhas de papel, com informações imprecisas ou 

incompletas, não podendo se aferir que se trata de um contrato de 

serviços telefônicos, mormente porque sequer traz a informação de qual 

linha móvel seria objeto da contratação. Logo, não há como o reclamante 

alegar que houve propaganda enganosa, tampouco restou demonstrada 

qualquer falha na prestação dos serviços pela reclamada. Assim, a 

ausência de outros elementos e/ou fundamentos fáticos impede o 

reconhecimento do direito pleiteado pela parte reclamante. Dessa maneira, 

ausentes os elementos inerentes à responsabilidade civil. Por fim, não se 

verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida por parte 

da reclamada, não há que se falar em ocorrência de dano material ou 

moral, uma vez que, ausentes os requisitos necessários para que haja o 

dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade 

entre e o ato e o dano e a culpa da reclamada na ocorrência do fato 

danoso. Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da exordial, com 

resolução de mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, I, do Código 

Processo Civil. Deixo de condenar a parte reclamante no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (artigos 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95). Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Submeta-se o presente projeto de sentença ao juiz de 

direito para apreciação e posterior homologação. ARTHUR GEORGE DA 

SILVA BARROS Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos 

da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao 

arquivo com baixas. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019150-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KARYLA ELIZABETH CORREA PIMENTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOALENE DE OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT25262/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUGINI ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO TRIGUEIRO FONTES OAB - MT18280-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019150-03.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: KARYLA ELIZABETH CORREA PIMENTEL REQUERIDO: 

FUGINI ALIMENTOS LTDA Vistos etc. Relatório dispensado, nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. COMPLEXIDADE DA CAUSA- NECESSIDADE DE 

PERÍCIA Rejeito a preliminar de incompetência de juízo para o deslinde do 

processo por necessidade de prova pericial, como arguido pela parte 

reclamada, posto que as provas existentes nos autos se mostram 

suficientes para a elucidação da questão. Fundamento e decido. Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por KARYLA 

ELIZABETH CORREA PIMENTEL em desfavor de FUGINI ALIMENTOS LTDA. 

Noticia a autora que em 30.09.2019 foi utilizar um sachê de molho de 

tomate fabricado pela empresa reclamada, e que ao utilizá-lo percebeu um 

"gosto estranho" no produto. Afirma, ainda, que no dia 01.10.2019 foi 

preparar outra refeição, abrindo toda a embalagem para terminar de 

consumir o produto, quando teria percebido a presença de um “corpo 

estranho” dentro da embalagem, conforme imagens de fotos e vídeos em 

movs. ID 26715122 e 26715127. Com isso, requer indenização por danos 

morais. Pois bem. A relação havida entre as partes é, evidentemente, de 

consumo, incidindo as disposições da Lei 8.078/90, o Código de Defesa do 

Consumidor. Aplicável à espécie, portanto, o disposto no art. 6º inc. VIII, 

que coloca entre os direitos básicos do consumidor a facilitação da 

defesa de seus interesses em juízo, inclusive com direito à inversão do 

ônus da Sendo a demanda fundada em vício/defeito do produto, responde 

objetivamente a fornecedora pelos danos a que, por ação ou omissão, 

houver dado causa. À consumidora basta a comprovação do evento 

lesivo e do nexo etiológico entre este e a conduta do agente, ao passo 

que o fornecedor somente se livrará da responsabilidade se comprovar 

que não colocou o produto no mercado, que o defeito não existe, ou que 

houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. É o que dispõe o 

artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor. Na hipótese dos autos, 

tenho que os elementos probatórios produzidos pela parte autora são 

suficientes para evidenciar o defeito do produto colocado no mercado pela 

requerida, sem que esta tenha logrado comprovar a configuração de 

qualquer causa excludente da ilicitude. Com a inicial, a parte autora autor 

acostou vários arquivos de registros fotográficos e vídeos em que é 

possível verificar a presença de um corpo estranho ao molho de tomate 

consumido (mov. ID 26715122 e 26715127). A reclamada, por seu turno, 

sustentou em defesa que não houve efetiva ingestão do alimento. 

Contudo, a afirmação diverge das provas contidas nos autos. Vê-se que a 

parte autora chegou a consumir parte do produto em dia anterior e no dia 

seguinte abriu toda a embalagem para terminar de consumir todo o 

produto, como de praxe nos domicílios brasileiros onde se faz uso de 

alimentos nesse tipo de embalagem em sachê, quando se deparou com a 

presença do corpo estranho junto ao produto consumido. De qualquer 

forma, a ausência de ingestão do corpo estranho em si contido no alimento 

não afasta o dever de indenizar, porque evidente o sentimento de nojo e 

de repulsa ao constatar a presença de algo estranho e indefinido dentro 

do alimento já consumido, sendo que o abalo decorre também do asco 

sentido pela demandante. Conclui-se, assim, que houve o acidente de 

consumo narrado na inicial, o que configura fato do produto. Desse modo, 
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não sobejam dúvidas quanto à veracidade dos fatos expostos pelo autor, 

donde ressalta a responsabilidade objetiva da demandada para o evento. 

Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. TRUFA DE CHOCOLATE. ALIMENTO 

IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. CORPO ESTRANHO PRESENTE NO 

INTERIOR DO CHOCOLATE. LARVAS VIVAS. SENTIMENTO DE NOJO, 

ASCO E REPULSA. FOTOGRAFIAS E VÍDEO QUE COMPROVAM O 

OCORRIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS NO CASO CONCRETO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 3.000,00. RECURSO 

PROVIDO EM PARTE. (TJRS, Recurso Cível, Nº 71009108333, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio 

Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 18-12-2019) Reputa-se assim 

existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de CONDENAR a empresa reclamada, a título 

de indenização por danos morais, ao pagamento à parte autora, da 

importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês, conforme 

disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, 

contados da citação, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. Após o trânsito em julgado, caso o 

requerido efetue o pagamento voluntário do débito e o autor manifeste 

concordância com o montante, DEFIRO, desde já, o pedido de expedição 

de alvará. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao 

arquivo com baixas. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005761-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE MAYELE MARQUES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005761-48.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DAIANE MAYELE MARQUES DE CAMPOS REQUERIDO: 

AYMORE Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Da 

preliminar A utilização de documentos unilaterais (consulta de balcão) não 

implica inépcia da inicial, uma vez que o consumidor pode se valer dos 

subsídios ao seu alcance para demonstrar seu direito, característica esta 

da sua hipossuficiência, cabendo à parte reclamada o ônus de ilidir tais 

indícios a teor da inversão do ônus da prova. Não se caracteriza inépcia 

da inicial por pedido genérico, como alegado pela reclamada, uma vez que 

a peça exordial atende aos preceitos dos Juizados Especiais diante dos 

princípios regentes indicados no art. 2º da Lei nº 9.099/95 – notoriamente, 

simplicidade, economia processual e celeridade-, uma vez que se tem 

claramente a causa de pedir (negativação supostamente indevida) e o 

pedido (indenização por danos morais decorrentes da negativação). Não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. No mérito Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITOS c/c INDENIZAÇÃO 

DE DANO MORAL decorrentes de inscrição indevida proposta por DAIANE 

MAYELE MARQUES DE CAMPOS em face de AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão 

assiste à parte autora. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a negativação 

é indevida. Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade 

da negativação e a parte ré deixou de instruir os autos com documento 

hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do 

crédito, mormente porque não apresentou em sua peça de defesa (mov. ID 

24956899) nenhum contrato que tivesse sido assinado pela parte autora. 

Ora, a parte reclamada é responsável pela negativação indevida, 

mormente porque a ela competia o dever de cautela e verificar eventual 

falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não trouxe 

elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial 

e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a existência e 

exigibilidade da dívida. No caso, se incumbiu o autor de demonstrar os 

requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na 

negativação indevida de seu nome, o dano moral e nexo causal. Assim, 

não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência 

do débito é medida que se impõe. Por fim, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem 

como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, 

que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu 

em consequência da circunstância provada consubstanciada no referido 

ato ilícito. Em que pese existam outras negativações em nome da parte 

autora (conf. extrato em mov. ID 23199513), verifico que não se aplica ao 

caso a Súmula 385 STJ, por se tratar de negativação posterior a que está 

sendo discutida nestes autos e da qual não houve demonstração de que 

estaria sendo questionada judicialmente. Todavia, conforme entendimento 

jurisprudencial, a inscrição posterior deve ser levada em conta para 

reduzir o valor indenizatório, já que a situação do autor é diversa daquele 

que nunca teve uma anotação lícita. Nesse entendimento: APELAÇÃO 

CÍVEL - DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO - FRAUDE - DANO MORAL PURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - 

EXTENSÃO DO DANO - SÚMULA 385 DO STJ - INAPLICABILIDADE. - Age 

com negligência o cessionário de crédito que não confere de modo 

adequado os documentos comprobatórios da legitimidade do crédito 

adquirido e inscreve indevidamente o nome do suposto devedor em 

cadastro de inadimplentes. - É ilícita a inscrição em cadastro negativo de 

crédito decorrente de dívida inexistente. - Para a caracterização do dano 

moral, basta a negativação indevida, sendo desnecessária a 

demonstração do prejuízo sofrido pela parte. - A Súmula nº 385 do STJ 

não deve ser aplicada no caso de as demais negativações do nome do 

requerente serem objeto de questionamento judicial. - A indenização por 

danos morais deve ser suficiente apenas para repará-los, pois a 

indenização se mede pela extensão dos danos, nos termos do art. 944, 

caput, do Código Civil. - Se a vítima de fraude cobra indenização por 

danos morais de vários estabelecimentos que negativaram seu nome 

indevidamente, em razão da fraude, deve o valor da indenização observar 

o reduzido grau do dano, já que há outras inscrições indevidas, 

evitando-se o enriquecimento indevido do ofendido. - Recurso provido em 

parte. (TJ-MG , Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de Julgamento: 

23/07/2013, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL) CONSUMIDOR. 

TELEFONIA. PLEITO DE REGULARIZAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA 
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EM CADASTROS DE INADIMPLENTES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. REGISTRO INDEVIDO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÃO POSTERIOR 

QUE DEVE SER CONSIDERADA PARA EFEITO DO ARBITRAMENTO DA 

INDENIZAÇÃO. QUANTUM ARBITRADO REDUZIDO PARA R$ 3.000,00 1. É 

incontroverso o dano moral decorrente de cadastro indevido, pois ilegítima 

a cobrança que deu ensejo ao registro, tanto que a ré cancelou o débito. 

Na verdade, a ré argui o descabimento da condenação no caso concreto, 

pois seria o demandante devedor contumaz. O cadastro indevido foi 

comandado em 19.01.2010 e regularizado somente em 15.06.2011, em 

razão do ingresso desta demanda. Um segundo registro em nome da parte 

autora ocorreu abril de 2011, ou seja, posterior ao cadastro indevido de 

iniciativa da ré. Assim, inaplicável a Súmula n. 385 do STJ, uma vez que a 

sua incidência pressupõe o cadastro preexistente. A inscrição posterior 

deve ser levada em conta apenas para reduzir o valor indenizatório para 

R$ 3.000,00, já que a situação do autor é diversa daquele que nunca teve 

uma anotação lícita. 2. Sentença parcialmente confirmada por seus 

próprios fundamentos, na esteira do art. 46, da Lei n. 9.099/95. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003541893, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Julgado em 28/11/2012) (TJ-RS - Recurso Cível: 

71003541893 RS , Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de 

Julgamento: 28/11/2012, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2012) Reputa-se assim existente 

a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

DETERMINAR a exclusão do nome da parte autora do cadastro de 

inadimplentes, DECLARAR a inexistência de débitos da parte autora com a 

parte ré referente à dívida em litígio, valor de R$ 1.340,82, com inclusão em 

18/02/2019, e ainda, a título de danos morais, CONDENO a empresa ré ao 

pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de 

mora de 1% a.m., a partir do evento disponibilização da negativação – 

18/02/2019 - e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do 

STJ), e assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. Após o 

trânsito em julgado, caso o requerido efetue o pagamento voluntário do 

débito e o autor manifeste concordância com o montante, DEFIRO, desde 

já, o pedido de expedição de alvará. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. JÚLIO CESAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020220-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN CRISTINA RIBEIRO VALENTIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020220-55.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELLEN CRISTINA RIBEIRO VALENTIN REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Das preliminares Não se caracteriza 

falta de interesse de agir em razão da suposta ausência de pretensão 

resistida alegada pela reclamada, uma vez que não se faz necessário o 

esgotamento da via administrativa para o pleno acesso ao Poder 

Judiciário, em razão do princípio constitucional da inafastabilidade da 

jurisdição. Da mesma forma, a utilização de documentos unilaterais 

(consulta de balcão) não implica inépcia da inicial, uma vez que o 

consumidor pode se valer dos subsídios ao seu alcance para demonstrar 

seu direito, característica esta da sua hipossuficiência, cabendo à parte 

reclamada o ônus de ilidir tais indícios a teor da inversão do ônus da 

prova. Consigno que o processo tramitou regularmente, com estrita 

observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla 

defesa. Foram também respeitados os prazos, oportunizada a 

manifestação aos litigantes quanto à produção de provas, estando isento 

de prejuízos ou nulidades capazes de viciar o feito, significando dizer que 

o processo está pronto pra julgamento. No mérito Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, em que alega o Reclamante ELLEN CRISTINA RIBEIRO 

VALENTIN que foi surpreendido pela notícia da negativação de seu nome 

pela reclamada por suposto débito que não reconhece, uma vez que alega 

que não teria contratado qualquer serviço com a reclamada. Inicialmente é 

de se considerar que a relação havida entre as partes é indiscutivelmente 

de consumo, e a reclamante está evidentemente em posição altamente 

desfavorável. Assim, ante a hipossuficiência do consumidor, inverto o 

ônus da prova, o que faço com supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do 

CDC, com o fito de equilibrar a relação processual. Em contestação, a 

Reclamada alega e comprova que o Reclamante possui vínculo jurídico 

com a instituição financeira, por meio do Contrato de Abertura de Conta 

Corrente cuja proposta de adesão foi assinada pela parte autora em 

28/08/2018, conforme documento em mov. ID 29167040. Porém, como 

deixou de movimentar a sua conta, bem como não disponibilizou fundos 

para quitar os valores descobertos, deu ensejo à a inscrição de seu nome 

junto aos órgãos de proteção ao crédito. Ainda, restou comprovado pela 

reclamada, com o extrato de movimentação bancária da conta da 

Reclamante (mov. ID 29167040) que o valor negativado corresponde à 

utilização de limite para cobrir os valores descobertos em sua conta 

corrente, acrescidos de encargos. Friso que os argumentos e 

documentos trazidos aos autos pela defesa da reclamada não foram 

suficientemente impugnados pela parte autora, reiterando a negativa de 

contratação, embora a defesa tenha sido acompanhada de farta 

documentação probante. Após analisar detidamente os autos, e os 

documentos a ele trazidos entendo que o pedido é improcedente. Nesse 

sentido: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM DANOS 

MORAIS. CONTA CORRENTE. CONTRATAÇÃO. USO. SALDO NEGATIVO. 

AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE PEDIDO EXPRESSO DE ENCERRAMENTO. 

CONTA EM DESCOBERTO. COBRANÇA DE SALDO NEGATIVO E 

INSCRIÇÃO EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO AO CREDITO. É LICITA A 

COBRANÇA DE SALDO DEVEDOR NÃO ADIMPLIDO REFERENTE A TAXAS 

E ENCARGOS DA CONTA CORRENTE, DESDE QUE LIMITADA ATÉ 6 

MESES SEM MOVIMENTAÇÃO DA CONTA. INSCRIÇÃO DEVIDA EM PARTE. 

DANOS MORAIS INOCORRENTES. ADEQUAÇÃO AOS PRECEDENTES 

DESTA TURMA RECURSAL CÍVEL. DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITOS 

POSTERIORES A TAL PERÍODO. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJRS, Recurso Cível, Nº 

71008438681, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Fabiana Zilles, Julgado em: 30-04-2019) Logo, não se verificando a 

ocorrência de qualquer conduta indevida por parte da reclamada, não há 

que se falar em ocorrência de dano moral, uma vez que, ausentes os 

requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato 

ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre e o ato e o dano e a culpa da 

parte reclamada na ocorrência do fato danoso. Via de consequência, 

inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, a improcedência da pleiteada 

indenização por danos morais por parte do Reclamante é medida que se 
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impõe. Friso ainda que, a eventual não comunicação prévia da inclusão 

nos órgãos de proteção ao crédito, é de responsabilidade exclusiva dos 

próprios órgãos mantenedores do cadastro de inadimplentes, já que fica a 

cargo deles comunicar a solicitação de inclusão de débito. Ademais, 

desnecessária a realização de perícia grafotécnica posto que a notória 

semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados 

dispensa aludido recurso, assim como a parte autora não demonstrou o 

pagamento das faturas que deram ensejo à negativação pela reclamada. 

Por fim, analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas 

trazidas pela reclamada, resta caracterizada a litigância de má fé da 

reclamante, nos termos do artigo 80, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, mesmo ausente 

qualquer direito supostamente afetado. POSTO ISTO e por tudo mais que 

dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da exordial, e o 

faço com resolução de mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, I, CPC. 

Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a 

parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor 

atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no 

artigo 80 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. Submeta-se o presente projeto de 

sentença ao juiz de direito para apreciação e posterior homologação. 

ARTHUR GEORGE DA SILVA BARROS Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. Após o trânsito em julgado, caso o 

AUTOR efetue o pagamento voluntário do débito e o REQUERIDO manifeste 

concordância com o montante, DEFIRO, desde já, o pedido de expedição 

de alvará. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao 

arquivo com baixas. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005128-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA DE JESUS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP157407-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005128-37.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VALQUIRIA DE JESUS GONCALVES REQUERIDO: AVON 

COSMÉTICOS LTDA Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhuma 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por VALQUIRIA DE JESUS GONCALVES em 

desfavor de AVON COSMÉTICOS LTDA. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. A parte autora 

afirma que teve seu nome indevidamente inscrito em cadastro de restrição 

ao crédito pela reclamada, ressaltando que “não reconhece os referidos 

débitos”. No entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a 

legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a 

validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera 

jurídica da parte autora, mormente pela ficha cadastral e faturas de 

produtos contratados, bem como pelo contrato de adesão devidamente 

assinado pela autora, conforme apresentado em defesa (mov. ID 

24573133), que, por sua vez, não foram suficientemente impugnados, 

limitando-se a parte autora a reiterar a negativa de contratação, embora a 

reclamada tenha trazido farta documentação com sua defesa. Em defesa 

a Reclamada demonstrou que mantém vínculo comercial com a reclamante, 

mormente pela ficha cadastral, bem como que a cobrança é devida, já que 

a parte autora inadimpliu a sua obrigação de pagar o preço ajustado por 

mercadorias que lhe foram devidamente entregues, conforme registro de 

atendimento telefônico à parte autora (mov. ID 24573950), o que 

caracteriza a existência de vínculo entre as partes e afasta a indicação de 

contratação fraudulenta, já que a parte autora se identifica na ligação, 

reconhecendo os débitos inadimplidos e que ocasionaram a inscrição de 

seu nome nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, 

inexistindo qualquer ilegalidade ou mesmo abuso de direito, que restaram 

inadimplidos. Por fim, com razão a ré, ao referir a inaplicabilidade do CDC 

no caso concreto. Isso porque a autora, na qualidade de revendedora, 

não se caracteriza como consumidora final, forte no art. 2º do CDC mas 

sim como consumidora intermediária, posto que, enquanto revendedora 

dos produtos da demandada, recebe, ao final da venda, aferição de 

lucros. Na mesma linha, o entendimento jurisprudencial: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

RESCISÃO DE CONTRATO. REVENDA DE COSMÉTICOS. COMPROVAÇÃO 

DO PEDIDO. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. DEVER DE ADIMPLEMENTO 

CONFIGURADO. A relação tratada no processo, de fato, não se qualifica 

como de consumo, pois a parte autora é revendedora da empresa 

recorrente. Assim, inaplicável o CDC, no caso concreto. Prova dos autos 

que demonstra a aquisição dos cosméticos pela demandante, cujo valor 

deve ser adimplido. A alegação de que não teria ocorrido a solicitação dos 

produtos pela autora, não se sustenta, pois contrariada por meio da prova 

de que a solicitação ocorre mediante a consulta de catálogo virtual, cujo 

acesso ocorre mediante a utilização de login e senha pessoal. Sentença 

mantida, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJRS, Recurso Cível, Nº 71008226342, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da 

Fonseca, Julgado em: 24-04-2019) Essas premissas forçam reconhecer 

que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, 

tenho que a hipótese é de improcedência do pedido. Friso ainda que, a 

eventual não comunicação prévia da inclusão nos órgãos de proteção ao 

crédito, é de responsabilidade exclusiva dos próprios órgãos 

mantenedores do cadastro de inadimplentes, já que fica a cargo deles 

comunicar a solicitação de inclusão de débito. Ante o exposto, julgo 

improcedentes os pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur 

George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, 

ao arquivo com baixas. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020255-15.2019.8.11.0001
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JURACY VIEIRA DE CASTILHO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))
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BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020255-15.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JURACY VIEIRA DE CASTILHO JUNIOR REQUERIDO: 

BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do 

art. 38 da Lei n° 9.099/95. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do 
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Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. Das preliminares Não se 

caracteriza falta de interesse de agir em razão da suposta ausência de 

pretensão resistida alegada pela reclamada, uma vez que não se faz 

necessário o esgotamento da via administrativa para o pleno acesso ao 

Poder Judiciário, em razão do princípio constitucional da inafastabilidade 

da jurisdição. Da mesma forma, a utilização de documentos unilaterais 

(consulta de balcão) não implica inépcia da inicial, uma vez que o 

consumidor pode se valer dos subsídios ao seu alcance para demonstrar 

seu direito, característica esta da sua hipossuficiência, cabendo à parte 

reclamada o ônus de ilidir tais indícios a teor da inversão do ônus da 

prova. Consigno que o processo tramitou regularmente, com estrita 

observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla 

defesa. Foram também respeitados os prazos, oportunizada a 

manifestação aos litigantes quanto à produção de provas, estando isento 

de prejuízos ou nulidades capazes de viciar o feito, significando dizer que 

o processo está pronto pra julgamento. No mérito Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, em que alega o Reclamante JURACY VIEIRA DE 

CASTILHO JUNIOR que foi surpreendido pela notícia da negativação de 

seu nome pela reclamada por suposto débito que não reconhece, uma vez 

que alega que não teria contratado qualquer serviço com a reclamada. 

Inicialmente é de se considerar que a relação havida entre as partes é 

indiscutivelmente de consumo, e a reclamante está evidentemente em 

posição altamente desfavorável. Assim, ante a hipossuficiência do 

consumidor, inverto o ônus da prova, o que faço com supedâneo no artigo 

6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de equilibrar a relação processual. Em 

contestação, a Reclamada alega e comprova que o Reclamante possui 

vínculo jurídico com a instituição financeira, por meio do CARTÃO DE 

CRÉDITO LOJAS AMERICANAS VISA INTL, cuja proposta de adesão foi 

assinada pela parte autora em 02/07/2016, conforme documento em mov. 

ID 29034993, tendo sido amplamente utilizado pelo autor ao efetuar 

diversas compras, o que se verifica do espelho de faturas mensais 

trazidas com a defesa (mov. ID 29034992). Porém, como deixou de efetuar 

o pagamento das faturas de serviço, houve bloqueio do cadastro e o 

nome da parte autora foi lançado junto ao SERASA. Com isso requer a 

improcedência da ação, bem como condenação da parte autora em 

litigância de má fé. Friso que os argumentos e documentos trazidos aos 

autos pela defesa da reclamada não foram suficientemente impugnados 

pela parte autora, reiterando a negativa de contratação, embora a defesa 

tenha sido acompanhada de farta documentação probante. Após analisar 

detidamente os autos, e os documentos a ele trazidos entendo que o 

pedido é improcedente. Com efeito, a parte reclamante é devedora da 

reclamada, pois não quitou os débitos relativos às faturas de serviço 

livremente contratado, conforme restou demonstrado pela empresa 

requerida em sua defesa. Logo, não se verificando a ocorrência de 

qualquer conduta indevida por parte da reclamada, não há que se falar em 

ocorrência de dano moral, uma vez que, ausentes os requisitos 

necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o 

dano, o nexo de causalidade entre e o ato e o dano e a culpa da parte 

reclamada na ocorrência do fato danoso. Via de consequência, inexistindo 

ato ilícito por parte da Reclamada, a improcedência da pleiteada 

indenização por danos morais por parte do Reclamante é medida que se 

impõe. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO. DEMANDADA QUE COMPROVA A ORIGEM DO DÉBITO. 

INSCRIÇÃO REGULAR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS 

MORAIS NÃO CONFIGURADOS. ALEGAÇÕES AMBÍGUAS E OMISSIVAS 

DA EXORDIAL QUE INDUZEM AO RECONHECIMENTO DA LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS, Recurso 

Cível, Nº 71007624240, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 

20-07-2018) Friso ainda que, a eventual não comunicação prévia da 

inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, é de responsabilidade 

exclusiva dos próprios órgãos mantenedores do cadastro de 

inadimplentes, já que fica a cargo deles comunicar a solicitação de 

inclusão de débito. Ademais, desnecessária a realização de perícia 

grafotécnica posto que a notória semelhança nas assinaturas 

apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido recurso, 

assim como a parte autora não demonstrou o pagamento das faturas que 

deram ensejo à negativação pela reclamada. Por fim, analisando as provas 

trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela reclamada, resta 

caracterizada a litigância de má fé da reclamante, nos termos do artigo 80, 

do Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração 

clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a 

Reclamada, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. 

POSTO ISTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da exordial, e o faço com resolução de 

mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, I, CPC. Ainda, RECONHEÇO 

litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao 

pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no artigo 80 do CPC c/c 

art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Submeta-se o presente projeto de sentença ao juiz de 

direito para apreciação e posterior homologação. ARTHUR GEORGE DA 

SILVA BARROS Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos 

da minuta. Após o trânsito em julgado, caso o autor efetue o pagamento 

voluntário do débito e o requerido manifeste concordância com o 

montante, DEFIRO, desde já, o pedido de expedição de alvará. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. 

JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020996-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JENIFER VALENTIM NEVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020996-55.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JENIFER VALENTIM NEVES DE OLIVEIRA REQUERIDO: OI 

S.A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar 

o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhuma das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337, do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. No mérito Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS decorrentes de negativação indevida. Alega que o pedido 

de indenização procede, tendo em vista que a reclamada inscreveu o seu 

nome no Serasa indevidamente, por dívida inexistente. Afirma que nunca 

manteve qualquer tipo de relação jurídica com a ré, que pudesse justificar 

a indevida inserção. A reclamada contestou genericamente, alegando que 

a dívida se originou de serviços contratados pela autora, anexando o print 

da tela para esta comprovação (ID 29899583). Entretanto, o print da tela, 

não é aceito como meio de prova, tendo a Reclamada a sua disposição as 

gravações telefônicas e termo de contrato, que confirmariam a 

contratação dos serviços pela autora, mas assim não o fez. Neste sentido 

já se pronunciou o TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR 

DANO MORAL - TELEFONIA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

DÉBITO GERADO - INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO - IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR - 

TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO E FATURAS - PROVAS 

UNILATERAIS - PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS - 

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA - 

DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE 

INDENIZAÇÃO - MANUTENÇÃO DO QUANTUM - PREQUESTIONAMENTO - 

DESNECESSIDADE - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. A inscrição 

indevida em cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia, 
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que não se comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à 

indenização por dano moral, independente da prova do dano moral (in re 

ipsa) sofrido pelo consumidor. Precedentes do STJ. Para a fixação da 

quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, 

ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, 

à repercussão do fato, além da observância aos princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade. A exigência de prequestionamento para 

a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida 

pela parte e não pelo órgão julgador, dispensado de apontar 

expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou 

constitucionais. (N.U 0009214-83.2017.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara 

de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019) 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta 

que a negativação é indevida. No presente caso, em face da 

verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, 

impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo ao Reclamado a 

comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos 

do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, o reclamante 

alega como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação e a 

parte ré deixou de instruir os autos com documento hábil que autorizasse 

o reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito, mormente 

porque não apresentou nenhum contrato que tivesse sido assinado pela 

parte autora. Ora, a parte reclamada é responsável pela negativação 

indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela e verificar 

eventual falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não 

trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados 

na inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade da dívida. No caso, se incumbiu o autor de 

demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano moral e 

nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Por fim, não 

há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Logo, comprovada que a 

inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há 

que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante 

do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da 

circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de DETERMINAR a exclusão do nome da parte 

autora do cadastro de inadimplentes, DECLARAR a inexistência de débitos 

da parte autora com a parte ré referente à dívida em litígio, no valor de R$ 

296,41 (conf. mov. ID 27445177), e ainda, a título de danos morais, 

CONDENO a empresa ré ao pagamento da importância de R$ 6.000,00 

(seis mil reais), com juros de mora de 1% a.m., a partir do evento 

disponibilização da negativação – 08/08/2016 - e correção monetária a 

partir desta sentença (súmula 362 do STJ), e assim o faço com resolução 

do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur 

George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. Após o trânsito em julgado, caso o requerido efetue o 

pagamento voluntário do débito e o autor manifeste concordância com o 

montante, DEFIRO, desde já, o pedido de expedição de alvará P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. 

JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022009-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDSON CAMPOS DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - MT19110/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022009-89.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CARLOS EDSON CAMPOS DA CRUZ REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. A utilização de documentos unilaterais 

pelo autor (ausência de consulta de balcão) não implica inépcia da inicial, 

como arguido em preliminar pela reclamada, uma vez que o consumidor 

pode se valer dos subsídios ao seu alcance na tentativa de demonstrar 

seu direito, característica esta da sua hipossuficiência, cabendo à parte 

reclamada o ônus de ilidir tais indícios a teor da inversão do ônus da prova 

em favor do consumidor. Consigno que o processo tramitou regularmente, 

com estrita observância aos princípios constitucionais do contraditório e 

da ampla defesa. Foram também respeitados os prazos, oportunizada a 

manifestação aos litigantes quanto à produção de provas, estando isento 

de prejuízos ou nulidades capazes de viciar o feito, significando dizer que 

o processo está pronto pra julgamento. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, em que alega a Reclamante CARLOS EDSON CAMPOS 

DA CRUZ que foi surpreendida pela notícia da negativação de seu nome 

pela reclamada por suposto débito que não reconhece, uma vez que alega 

que não teria contratado qualquer serviço com a reclamada. Inicialmente é 

de se considerar que a relação havida entre as partes é indiscutivelmente 

de consumo, e a reclamante está evidentemente em posição altamente 

desfavorável. Assim, ante a hipossuficiência do consumidor, inverto o 

ônus da prova, o que faço com supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do 

CDC, com o fito de equilibrar a relação processual. Em contestação, a 

Reclamada alega e comprova que o Reclamante manteve vínculo com a ré, 

pois firmaram contrato de prestação de serviços, em 13/08/2015 por meio 

do qual a Parte Autora habilitou linha telefônica móvel junto à reclamada, 

conforme termos de contratação assinado pela parte autora, o que 

ocasionou a emissão de faturas mensais (movs. ID 29656627 e 

29656628). Porém, como deixou de efetuar o pagamento das faturas de 

serviço, houve bloqueio do serviço e o nome da autora foi lançado junto 

ao SERASA. Com isso requer a improcedência da ação, bem como 

acolhimento de pedido contraposto e condenação da parte autora em 

litigância de má fé. Friso que os argumentos e documentos trazidos aos 

autos pela defesa da reclamada não foram suficientemente impugnados 

pela parte autora, limitando-se a reiterar os termos da inicial. Após analisar 

detidamente os autos, e os documentos a ele trazidos entendo que o 

pedido é improcedente. Com efeito, a parte reclamante é devedora da 

reclamada, pois não quitou os débitos relativos às faturas de serviço 

livremente contratado, conforme restou demonstrado pela empresa 

requerida. Logo, não se verificando a ocorrência de qualquer conduta 

indevida por parte da reclamada, não há que se falar em ocorrência de 

dano moral, uma vez que, ausentes os requisitos necessários para que 

haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de 

causalidade entre e o ato e o dano e a culpa da parte reclamada na 

ocorrência do fato danoso. Via de consequência, inexistindo ato ilícito por 
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parte da Reclamada, a improcedência da pleiteada indenização por danos 

morais por parte do Reclamante é medida que se impõe. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. 

TELEFONIA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA 

ATRAVÉS DE CONTRATOS ASSINADOS PELO AUTOR, COM A JUNTADA 

DE CÓPIA DO SEU DOCUMENTO DE IDENTIDADE. ANOTAÇÃO NEGATIVA 

QUE SE DEU EM EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR. 

ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS PELO DEMANDANTE COM A 

ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DA CONTRATAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

RECONHECIDA. SENTENÇA QUE VAI MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 

(TJRS, Recurso Cível, Nº 71009090002, Segunda Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado 

em: 11-12-2019) Friso ainda que, a eventual não comunicação prévia da 

inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, é de responsabilidade 

exclusiva dos próprios órgãos mantenedores do cadastro de 

inadimplentes, já que fica a cargo deles comunicar a solicitação de 

inclusão de débito. Por outro lado, acolho o pedido contraposto da 

reclamada em reaver seu crédito no referente à soma das faturas em 

aberto, no valor de R$ 198,98 (cento e noventa e oito reais e noventa e 

oito centavos), conforme extrato de negativação. Por fim, analisando as 

provas trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela reclamada, 

resta caracterizada a litigância de má fé da reclamante, nos termos do 

artigo 80, do Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a 

alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer direito supostamente 

afetado. Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos da inicial, e 

ACOLHO o pedido contraposto, determinando que a parte autora pague à 

reclamada o valor de R$ 198,98 (cento e noventa e oito reais e noventa e 

oito centavos), referente ao total de faturas de serviços inadimplidos, com 

juros de mora a 1% a.m. e correção pelo INPC, ambos a partir da citação; e 

o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé e, por 

conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% 

(nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído à causa, com fulcro no artigo 80 do CPC c/c art. 55 da Lei 

9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeta-se o presente projeto de sentença ao juiz de direito para 

apreciação e posterior homologação. ARTHUR GEORGE DA SILVA 

BARROS Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. Após o trânsito em julgado, caso o autor efetue o pagamento 

voluntário do débito e o requerido manifeste concordância com o 

montante, DEFIRO, desde já, o pedido de expedição de alvará. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. 

JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015188-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONIELSON DOS SANTOS SALES (REQUERENTE)

ANA CLAUDIA PEREIRA DA CRUZ SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO OAB - MT13537-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

MRV PRIME XVI INCORPORACOES SPE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654-O (ADVOGADO(A))

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - MG80055-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015188-69.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RONIELSON DOS SANTOS SALES, ANA CLAUDIA PEREIRA 

DA CRUZ SALES REQUERIDO: MRV ENGENHARIA, MRV PRIME XVI 

INCORPORACOES SPE LTDA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme 

artigo 38 da Lei 9.099/95. DAS PRELIMINARES Inicialmente, rejeito as 

preliminares arguidas pela reclamada quanto à sua ilegitimidade passiva e 

incompetência absoluta deste JEC em relação ao pedido de restituição dos 

valores pagos a título de juros de obra, alegando que não é a responsável 

pela cobrança e recebimento destes encargos. Deste modo, tendo em 

vista que os juros de evolução de obra são cobrados unicamente pela 

Caixa Econômica Federal, não pode a construtora ser responsabilizada 

por eventual cobrança irregular destes encargos, assim, requer a inclusão 

da CEF no polo passivo da demanda e consequentemente a remessa dos 

autos à Justiça Federal, nos termos do artigo 109, inciso I da Constituição 

Federal. A Caixa Econômica Federal não tem legitimidade passiva para 

responder juntamente com a construtora por indenização decorrente da 

demora na entrega do HABITE-SE, pois a instituição financeira atua como 

mero banco financiador, sem qualquer participação no empreendimento. 

Portanto, não há o que se falar em ilegitimidade passiva uma vez que o 

objeto da demanda se refere à falha na prestação de serviço por parte da 

construtora e as consequências negativas que o reclamante teve que 

suportar em decorrência do seu comportamento. A propósito, apesar da 

empresa pública federal ter confeccionado o contrato de compra e venda 

celebrado entre as partes, não se verifica qualquer responsabilidade da 

CEF pelo atraso na entrega do habite-se, o que gerou as cobranças da 

taxa de evolução de obra. Neste sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO — 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS —PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA — CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL — CONTRATO DE FINANCIAMENTO —ATRASO NA 

ENTREGA DA OBRA — DENUNCIACAODA LIDE —IMPOSSIBILIDADE. (...) 

Ora, depreende—se que a CEF participou da relação jurídica Como agente 

financeiro, e não como garantidora. Não ha que se falar em interesse ou 

responsabilidade da Caixa Econômica Federal, uma vez que as questões 

suscitadas na inicial não se referem ao contrato de financiamento firmado 

entre as partes. A Caixa Econômica Federal não poderá ser considerada 

Como parte legitima para compor o polo passivo da ação em que se 

discutem supostos vícios na construção do imóvel financiado, uma vez 

que a relação da Caixa Econômica Federal com o agravado se restringe 

ao contrato de financiamento.” (TJMG, RAI n. 1.0145.l4.025779— 4/001, 

113 Cam. Civ., Rel. Des. Alberto Henrique,j. 21.01.2016). No mesmo 

sentido já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – REJEITADA - ATRASO INJUSTIFICADO DA 

CONSTRUTORA - CASO FORTUITO NÃO COMPROVADO – RESTITUIÇÃO 

DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE JUROS DE OBRA E COMISSÃO DE 

CORRETAGEM MANTIDOS - DANOS MORAIS - CARACTERIZAÇÃO - 

REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO - DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Não merece acolhimento a preliminar de 

incompetência da Justiça Comum Estadual em razão da necessidade de se 

incluir a Caixa Econômica Federal (CEF) no polo passivo da lide, porquanto 

na qualidade de mera gestora do financiamento, esta não tem 

responsabilidade pelo atraso na entrega do imóvel que causou os danos 

narrados pelo autor. (TJMT Ap 123963/2017, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

11/04/2018, Publicado no DJE 13/04/2018). NO MÉRITO Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do C.P.C Os reclamantes alegam em sua petição inicial que, em 05 

de novembro de 201 firmaram contrato particular de promessa de compra 

e venda junto à Parte Ré, para a aquisição da unidade n. 403, Bloco 16, do 

Empreendimento Residencial “Parque Chapada Mantiqueira”. Dizem ainda 

que têm direito à devolução dos valores pagos a título de juros de obra 

referentes ao período abril de 2017 a fevereiro de 2018, eis que entendem 

ser indevida tal cobrança, com fundamento de que as obras teriam sido 

concluídas em abril de 2017. Requerem ainda a devolução em dobro da 

cobrança que aduz ser referente à “Taxa SATI”, e por isso caracterizando 

cobrança indevida. Aduzem que a cobrança indevida das taxas de 

evolução de obra ocorreu em razão da morosidade da reclamada na 

entrega do “habite-se” à instituição financeira, assim, sendo os valores 

indevidamente cobrados, requer a restituição em dobro no que se refere à 

cobrança dos juros de obra e “taxa SATI” no montante total de R$ 9.518, 

56 (nove mil, quinhentos e dezoito reais e cinquenta e seis centavos), 

além de indenização pelos danos morais sofridos. A Reclamada, em 

defesa, alega que os encargos não estão ligados à evolução da obra e 

constituem apenas a remuneração exigida pelo agente financeiro em 

virtude do financiamento, com expressa anuência e conhecimento do 
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reclamante, pelo que inexiste responsabilidade da construtora em restituir 

taxa de evolução de obra, pois ao firmar o contrato de financiamento o 

consumidor concordou com o pagamento da referida taxa, não sendo tais 

cobranças de sua titularidade e sim do banco, uma vez que é feita em seu 

proveito. Aduz, ainda, que após a expedição do habite-se se inicia o 

processo de averbação do empreendimento, e, durante essa fase as 

obras e vistorias continuam, deste modo, sustenta que somente com o ato 

de averbação do habite-se é que se constitui a efetiva entrega do imóvel, 

o que se deu em 29 de maio de 2018, devendo ser este o termo final para 

a cobrança de juros de obra. Ao final, pugna pela improcedência dos 

pedidos iniciais em razão da ausência de cobrança indevida. Analisado o 

processo e os documentos a ele juntados, verifico que o habite-se foi 

expedido em 24/07/2017 (mov. ID 25704134), no entanto, a cobrança de 

taxas de evolução de obra perdurou ainda com os seguintes boletos R$ 

429,97, 28/07/2017; R$ 437,84, 28/08/2017; R$ 436,34, 27/09/2017; R$ 

381,41, 30/10/2017; R$ 381,41, 28/11/2017; R$ 397,37, 22/12/2017; R$ 

381,41, 22/01/2018 e R$ 381,45, 28/02/2018, totalizando R$ 3.227,17, 

conforme planilha de evolução do financiamento em mov. ID 25704133, 

porém, não demonstrando a reclamada que tenha cumprido com sua 

obrigação de informar tempestivamente à instituição financeira quanto ao 

término da obra e emissão do “habite-se”, assim, não juntou qualquer 

prova que demonstre que as parcelas posteriores se deram por 

continuidade da obra até a averbação do habite-se, conforme suscitado 

na contestação. Deste modo, resta caracterizada a falha na prestação de 

serviço por parte da reclamada em decorrência do atraso na entrega de 

documentos à instituição financeira sem qualquer justificativa plausível, ao 

teor do art. 14, par. 1º, I e II do CDC. Cumpre esclarecer que o Superior 

Tribunal de Justiça já decidiu pela legalidade da cobrança dos juros 

compensatórios (“juros no pé”), antes da entrega do imóvel, não havendo 

o que se falar em cobrança abusiva, desde que cobrado em período 

anterior à entrega das chaves nos contratos de compromisso de compra e 

venda de imóveis em construção sob o regime de incorporação imobiliária 

(Segunda Seção. EREsp 670.117-PB, Rel. originário Min. Sidnei Beneti, Rel. 

para acórdão Min. Antonio Carlos Ferreira, julgados em 13/6/2012). A 

ilegalidade da cobrança somente é verificada quando o consumidor 

continua a pagá-la mesmo após o prazo da entrega das chaves ou 

expedição do habite-se. Deste modo, saliento que a taxa de evolução de 

obra prevista nos contratos firmados com a Caixa Econômica Federal é 

lícita e devida pelo mutuário até a data prevista para o encerramento da 

obra, sendo que a partir de então a cobrança se torna indevida, devendo 

ser suportada pela construtora, vez que esta deu causa ao atraso na 

entrega dos documentos. A propósito, o atraso na averbação do habite-se 

na matrícula do imóvel em quase três meses ocorreu por culpa exclusiva 

da reclamada, não podendo o consumidor arcar com o ônus para o qual 

não deu causa. Assim, ainda que previsto os encargos da fase de 

construção no contrato firmado deve haver o ressarcimento das 

despesas a partir da data em que foi expedido o habite-se. Sendo assim, 

restou provado pela reclamante o efetivo pagamento da taxa de evolução 

após a data de expedição do habite-se em 27/07/2017, conforme os 

extratos trazidos pela parte consumidora relativos ao período de 

julho/2017 a fevereiro/2018, no total de R$ 3.227,17. Ressalto, porém, que 

embora a parte autora pleiteie a restituição do valor cobrado em dobro, 

tenho que não restou caracterizada a má-fé da construtora de forma a 

autorizar a restituição nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC. 

Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PROMESSA DE 

COMPRA E VENDA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. 

JUROS DE OBRA. TERMO FINAL. 1. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA QUANTO À TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA AFASTADA. Tendo 

a cobrança dos juros de obra se dado por força de omissão da 

construtora na averbação do habite-se, esta se mostra legitimada para 

responder pelos danos daí advindos. 2. JUROS DE OBRA. RESTITUIÇÃO 

NA FORMA SIMPLES. TERMO FINAL. EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE. 

Conforme a prova dos autos, o habite-se foi expedido em julho de 2011. 

Desta forma, encerrada a fase de construção do empreendimento, 

descabida a cobrança de juros de obra em data posterior a ela. Destarte, 

cabível a restituição dos "juros de obra", na forma simples, a contar da 

data de expedição do habite-se. 3. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. Para a adequada remuneração do 

profissional que atuou na defesa da parte apelante, há que se considerar 

os parâmetros previstos no art. 85 do NCPC, respeitando-se o trabalho e o 

zelo profissional exercidos na demanda. Descabimento da majoração dos 

honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) na origem, 

porquanto em consonância com os parâmetros desta Câmara para casos 

análogos. RECURSOS DESPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 70073798134, 

Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marta 

Borges Ortiz, Julgado em 29/06/2017). DA COBRANÇA INTITULADA 

“TAXA SATI” Noticia a parte autora que adquiriu uma unidade imobiliária 

junto à reclamada, tendo que arcar com os custos do alegado Serviço de 

Assistência Técnico-Imobiliária (SATI), a que se submeteu por ocasião do 

contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado com a parte 

ré. Pagou o valor de R$700,00, portanto pediu a repetição do indébito em 

dobro. A reclamada afirma que o pagamento da taxa de assessoria é 

válido e legítimo, pois expressamente convencionado, sem margens à 

dúvidas ou interpretações divergentes. Pugna ao final pela improcedência 

dos pedidos. In casu, verifico que, violado o direito subjetivo, surge para o 

titular a prerrogativa de exigir sua reparação judicial, e que este direito de 

ação é aniquilado, se não exercido no lapso legalmente estabelecido. 

Neste caso, a suposta violação jurídica ocorreu em 05/11/2015, data em 

que ocorreu a assinatura do contrato de promessa de compra e venda, 

com a inclusão da taxa cujo valor agora é pleiteado para restituição pela 

parte autora, surgindo aí o termo inicial do prazo prescricional para que se 

requeresse a restituição dos valores pagos ou mesmo para se ver 

indenizada pelos supostos danos morais, entretanto, a ação foi distribuída 

somente em 02/11/2019, mais de 03 (três) anos após o suposto evento 

danoso. Logo, QUALQUER pretensão civil oriunda dos supostos danos 

experimentados, seja de ordem moral ou material, deveria ter sido ajuizada 

até 05/11/2018, em obediência ao disposto no artigo 206, do Código Civil, 

§3º, IV, in verbis: “Art. 206. Prescreve: ... § 3o Em três anos: ... IV - a 

pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa;” Entretanto, 

como já mencionado, a presente demanda só fora intentada em 

02/11/2019, tendo, portanto, decorrido o prazo prescricional trienal para a 

pretensão de reparação civil requerida pelo autor. Nestes termos, a 

jurisprudência: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E 

VENDA DE IMÓVEL. PRETENSÃO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR 

PAGO A TÍTULO DE TAXA SATI OU ATIVIDADE CONGÊNERE. 

RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. DECISÃO DE EXTINÇÃO 

MANTIDA. TESE FIRMADA NO TEMA 938: INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO 

TRIENAL SOBRE A PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS 

A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM OU DE SERVIÇO DE 

ASSISTÊNCIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI), OU ATIVIDADE CONGÊNERE 

(ARTIGO 206, § 3º, IV, CC). RESP N. 1.551.956/SP. TERMO INICIAL A 

CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO DE PROMESSA DE 

COMPRA E VENDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS,Recurso Cível, Nº 

71008729147, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em: 28-08-2019) DOS DANOS 

MORAIS No tocante ao pleito de indenização por danos morais, não há 

provas no processo de que tal situação tenha ocasionado qualquer 

prejuízo à imagem do autor ou, ainda, que tenha ele sofrido prejuízos, 

restando evidente que tal situação não ultrapassa a esfera do mero 

aborrecimento cotidiano para ser alçado ao patamar de “dano moral”. 

Ressalto, ainda, que não se está afirmando que o fato relatado não gerou 

aborrecimentos. Todavia, pequenos incômodos não podem ser elevados à 

esfera de dano moral. Dano moral, como já mencionado acima, é a dor 

subjetiva, que foge à normalidade do dia-a-dia do homem médio. No caso, 

o que ocorreu foi um pequeno transtorno, não constituindo, assim, lesão 

de bem integrante da personalidade do autor. Nesse sentido, “DANO 

MORAL. MERO ABORRECIMENTO. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, 

irritação ou sensibilidade exacerbada não se enquadram no conceito de 

dano moral, cujo substrato envolve a dor profunda e o sofrimento 

relevante. O dano moral passível de ressarcimento é aquele que acarreta 

sofrimento além do normal e não o mero aborrecimento causado por atritos 

que normalmente ocorrem nas relações humanas. Sentença de 

improcedência mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - APL: 

9184218112003826 SP 9184218-11.2003.8.26.0000, Relator: Carlos 

Alberto Garbi, Data de Julgamento: 30/08/2011, 3ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 03/09/2011)” E mais: “EMENTA - 

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. 

PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE 

FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DANO MORAL. AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS. NÃO CONFIGURADO. 1. Ação ajuizada em 12/07/2011. 

Recurso especial interposto em 23/08/2013 e distribuído a este Gabinete 

em 25/08/2016. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais 
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indicados como violados impede o conhecimento de parte do recurso 

especial. 3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é 

inadmissível. 4. Dano moral: agressão à dignidade da pessoa humana. 

Necessidade de reavaliação da sensibilidade ético-social comum na 

configuração do dano moral. Inadimplemento contratual ou vício do produto 

não causa, por si, danos morais. 5. Recurso especial parcialmente 

conhecido e, nesta parte, parcialmente provido. REsp n. 1.426.710/RS, 

proferido pela Ministra Nancy Andrighi – Julgamento 25/10/2016, 

publicação: 09/11/2016 – STJ – 3ª Turma.” Assim, somente o dano capaz 

de romper o equilíbrio psicológico da parte autora é capaz de gerar o 

direito à indenização e, por tais razões, a improcedência da presente pleito 

é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos da inicial para: DECLARAR prescrito o pedido 

de restituição de valores pagos a título de “Taxa SATI”; DECLARAR 

indevidos os valores cobrados do reclamante a título de taxa de evolução 

de obra entre julho/2017 e fevereiro/2018, os quais devem ser arcados 

pela reclamada; CONDENAR a reclamada a RESTITUIR o valor pago a título 

da taxa de evolução de obra ao reclamante, no valor de R$ 3.227,17 (três 

mil duzentos e vinte e sete reais e dezessete centavos), correspondente 

à soma das parcelas, na forma simples, o qual deverá ser acrescido de 

correção monetária pelo INPC/IBGE e juros legais a contar data do 

desembolso. Com o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações necessárias. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. Após o trânsito em 

julgado, caso o requerido efetue o pagamento voluntário do débito e o 

autor manifeste concordância com o montante, DEFIRO, desde já, o pedido 

de expedição de alvará. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em 

julgado, ao arquivo com baixas. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021991-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE ALVES DE QUEIROZ DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO MINORU OSSOTANI OAB - MT15390-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021991-68.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARILENE ALVES DE QUEIROZ DE AQUINO REQUERIDO: 

LOJAS AVENIDA S.A, CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que a prova dos autos basta para a solução 

da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória, mormente porque 

assim foi requerido pelas partes em audiência de conciliação. Não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhuma das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e 

morais proposta por MARILENE ALVES DE QUEIROZ DE AQUINO em 

desfavor de LOJAS AVENIDA S.A e CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE 

CARTOES LTDA, alegando, em síntese, que não teria autorizado a 

cobrança de “serviços adicionais” em sua fatura de cartão de crédito das 

referidas lojas, negando ter contratado, mais especificamente, o SEGURO 

PROTEÇÃO DA SORTE, SEGURO CARTÃO MAIS PROTEGIDO, CLUB + 

SAÚDE INDIVIDUAL, SEGURO BOLSA PROTEGIDA, TARIFA MENSAL 

ALERTA POR SMS E TARIFA ANUIDADE DIFERENCIADA, que totalizaram o 

valor cobrado indevidamente de R$ 232,94 (duzentos e trinta e dois reais 

e noventa e quatro centavos). Contudo, como aduz que jamais autorizou 

as cobrança, pugna ao final pela total procedência da ação com a 

restituição em dobro dos valores pagos e ainda a condenação das 

reclamadas ao pagamento de danos morais. Inicialmente é de se 

considerar que a relação havida entre as partes é indiscutivelmente de 

consumo, e a reclamante está evidentemente em posição altamente 

desfavorável. Assim, ante a hipossuficiência do consumidor, inverto o 

ônus da prova, o que faço com supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do 

CDC, com o fito de equilibrar a relação processual. Quanto à alegação de 

“não contratação dos serviços adicionais ao cartão de crédito”, esta não 

merece prosperar, uma vez que as propostas de adesão trazidas com a 

defesa, assinadas em 09/07/2016 e em 08/03/2018 (mov. ID 29484715) 

demonstram a livre contratação pela parte autora, mormente por que os 

referidos termos de adesão estão apartados ao contrato do cartão, tendo 

a reclamante expressamente anuído a cada um deles de per si. As 

informações constantes dos referidos contratos são claras e de fácil 

entendimento, não havendo qualquer indício de vício de consentimento, 

tampouco há indícios de que a demandante foi “obrigada” a contratá-los. 

No tocante à cobrança de taxa de anuidade, é certo que a cobrança 

também consta do contrato de adesão, mais especificamente em seu 

“quadro resumo” na página 12 da peça de defesa (mov. ID 29484715), não 

havendo como afirmar que não houve informação sobre a cobrança de 

referida taxa. Por outro lado, o requerente não comprova que lhe foi 

informado que haveria isenção da taxa. Por fim, a cobrança de juros, 

multas e encargos financeiros de crédito rotativo é plenamente devida, 

pois, como restou demonstrado em defesa, a parte autora não cumpria 

com a obrigação de pagar correntemente dentro da data aprazada, de 

modo que REALIZOU OS PAGAMENTOS EM ATRASO, bem como deixou 

de realizar qualquer pagamento a partir da fatura com vencimento em 

25/03/2019, resultando na cobrança de juros e encargos, que foram se 

acumulando mês a mês. Frente a esse contexto, regulares as cobranças, 

não havendo ilicitude nos atos praticados pela demandada, sendo regular 

o lançamento mensal nas faturas do cartão de crédito. 

Consequentemente, não há falar em indenização por danos morais, 

tampouco em devolução de qualquer valor. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO. LOJAS 

MARISA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATO ACOSTADO 

AOS AUTOS PELA RÉ, DEMONSTRANDO A CIÊNCIA DA PARTE AUTORA 

QUANTO À CONTRATAÇÃO DO “SEGURO BOLSA PROTEGIDA”. 

ASSINATURA DA PARTE AUTORA. LICITUDE NA COBRANÇA. DANOS 

MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA MANTIDA. Em síntese, em suas 

razões recursais, sustentou a autora que, quando da adesão ao cartão da 

loja ré, não teve conhecimento acerca da contratação do “Seguro Bolsa 

Protegido”, tratando-se, portanto, de prática abusiva. Ao acostar aos 

autos o documento devidamente assinado pela autora (fls. 108-110), 

demonstrando sua adesão ao serviço “Seguro Bolsa Protegida”, a ré 

desincumbiu-se de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC. 

No caso, restou demonstrado que a autora foi devidamente cientificada, 

no momento da assinatura do contrato, acerca da cobrança de anuidade 

diferenciada e das coberturas contratadas. Nesse sentido, incabível o 

acolhimento da alegação da autora de desconhecimento de tal cláusula, 

pois esta consta em destaque no bilhete de seguro (fl. 108). Portanto, 

tendo a parte autora aceitado as condições do contrato, não há falar em 

ausência de contratação ou cobrança indevida, inexistindo o dever de 

indenizar por parte da ré. Inclusive, ainda que se pudesse cogitar de 

cobrança indevida, é entendimento pacífico nas Turmas Recursais Cíveis 

que, nestes casos, os danos morais são configurados apenas em 

situações excepcionais. Assim, o abalo moral somente restaria 

reconhecido se fosse comprovada tal situação pela parte autora, o que 

não ocorreu. Em sendo assim, a sentença merece ser mantida por seus 

próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJRS, Recurso Cível, Nº 71008752305, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa 

Pacheco, Julgado em: 30-10-2019) Desta feita, não é cabível no presente 

caso o dano material tampouco o dano moral, pois o conjunto probatório 

apresentado pela reclamante não comprovou a ocorrência do fato 

constitutivo de seu direito, conforme já explanado. Ante o exposto, julgo 

improcedente a pretensão contida na inicial, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Revogo a 

medida liminar anteriormente concedida. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 
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Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ARTHUR GEORGE 

DA SILVA BARROS Juiz Leigo Vistos etc. Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, 

ao arquivo com baixas. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021964-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA VIEIRA GUIMARAES SCHUCHT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA DELMONDES OAB - MT7819-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021964-85.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LARISSA VIEIRA GUIMARAES SCHUCHT REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 

38 da Lei n° 9.099/95. As partes efetuaram composição amigável, 

conforme termo juntado em audiência, mov. ID 30546254. Ante o exposto, 

HOMOLOGO O ACORDO firmado pelas partes para que produza seus 

legais e jurídicos efeitos mediante sentença, em conformidade com o 

estatuído no art. 57, da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, julgando 

EXTINTO o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, 

III, do CPC. Arquive-se procedendo às baixas e anotações de praxe. 

Submeto a presente decisão ao MM. Juiz de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/95. ARTHUR GEORGE DA 

SILVA BARROS Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos 

da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao 

arquivo com baixas. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022281-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA RODRIGUES SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022281-83.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FABIANA RODRIGUES SOUZA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da 

Lei n° 9.099/95. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhuma das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337, do Novo Código 

de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Consigno que o processo tramitou regularmente, com estrita observância 

aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram 

também respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes 

quanto à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades 

capazes de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto 

pra julgamento. No mérito Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, em 

que alega o Reclamante FABIANA RODRIGUES SOUZA que foi 

surpreendido pela notícia da negativação de seu nome pela reclamada por 

suposto débito que não reconhece, uma vez que alega que não teria 

contratado qualquer serviço com a reclamada. Inicialmente é de se 

considerar que a relação havida entre as partes é indiscutivelmente de 

consumo, e a reclamante está evidentemente em posição altamente 

desfavorável. Assim, ante a hipossuficiência do consumidor, inverto o 

ônus da prova, o que faço com supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do 

CDC, com o fito de equilibrar a relação processual. Em contestação, a 

Reclamada alega e comprova que a parte Reclamante possui vínculo 

jurídico com a instituição financeira, já que é titular de um cartão crédito 

administrado pela reclamada, sendo um cartão COMPER BRADESCARD 

VISA NACIONAL sob o nº 4180500083624018, emitido em 05/05/2018, 

cujo termo de adesão foi devidamente assinado pela parte autora na 

respectiva data, conforme documento em mov. ID 29456454. Porém, como 

deixou quitar as faturas de serviço emitidas (mov. ID 29456453), deu 

ensejo à a inscrição de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. 

Friso que os argumentos e documentos trazidos aos autos pela defesa da 

reclamada não foram suficientemente impugnados pela parte autora, 

reiterando a negativa de contratação, embora a defesa tenha sido 

acompanhada de farta documentação probante. Após analisar 

detidamente os autos, e os documentos a ele trazidos entendo que o 

pedido é improcedente. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM DANOS MORAIS. CONTA CORRENTE. 

CONTRATAÇÃO. USO. SALDO NEGATIVO. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO 

DE PEDIDO EXPRESSO DE ENCERRAMENTO. CONTA EM DESCOBERTO. 

COBRANÇA DE SALDO NEGATIVO E INSCRIÇÃO EM ORGANISMO DE 

PROTEÇÃO AO CREDITO. É LICITA A COBRANÇA DE SALDO DEVEDOR 

NÃO ADIMPLIDO REFERENTE A TAXAS E ENCARGOS DA CONTA 

CORRENTE, DESDE QUE LIMITADA ATÉ 6 MESES SEM MOVIMENTAÇÃO 

DA CONTA. INSCRIÇÃO DEVIDA EM PARTE. DANOS MORAIS 

INOCORRENTES. ADEQUAÇÃO AOS PRECEDENTES DESTA TURMA 

RECURSAL CÍVEL. DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITOS POSTERIORES A TAL 

PERÍODO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO 

EM PARTE. (TJRS, Recurso Cível, Nº 71008438681, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em: 

30-04-2019) Logo, não se verificando a ocorrência de qualquer conduta 

indevida por parte da reclamada, não há que se falar em ocorrência de 

dano moral, uma vez que, ausentes os requisitos necessários para que 

haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de 

causalidade entre e o ato e o dano e a culpa da parte reclamada na 

ocorrência do fato danoso. Via de consequência, inexistindo ato ilícito por 

parte da Reclamada, a improcedência da pleiteada indenização por danos 

morais por parte do Reclamante é medida que se impõe. Friso ainda que, a 

eventual não comunicação prévia da inclusão nos órgãos de proteção ao 

crédito, é de responsabilidade exclusiva dos próprios órgãos 

mantenedores do cadastro de inadimplentes, já que fica a cargo deles 

comunicar a solicitação de inclusão de débito. Ademais, desnecessária a 

realização de perícia grafotécnica posto que a notória semelhança nas 

assinaturas apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido 

recurso, assim como a parte autora não demonstrou o pagamento das 

faturas que deram ensejo à negativação pela reclamada. Por fim, 

analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela 

reclamada, resta caracterizada a litigância de má fé da reclamante, nos 

termos do artigo 80, do Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se 

demanda contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer direito 

supostamente afetado. POSTO ISTO e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da exordial, e o faço com 

resolução de mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, I, CPC. Ainda, 

RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte 

autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à 

causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no artigo 80 do 

CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeta-se o presente projeto de sentença ao juiz de 

direito para apreciação e posterior homologação. ARTHUR GEORGE DA 

SILVA BARROS Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos 

da minuta. Após o trânsito em julgado, caso o autor efetue o pagamento 

voluntário do débito e o requerido manifeste concordância com o 

montante, DEFIRO, desde já, o pedido de expedição de alvará. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. 

JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021068-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILCA ALVES RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021068-42.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: NILCA ALVES RODRIGUES DE ALMEIDA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do 

art. 38 da Lei n° 9.099/95. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. Da preliminar Não se caracteriza 

a falta de interesse de agir em razão da suposta ausência de pretensão 

resistida alegada pela reclamada, uma vez que não se faz necessário o 

esgotamento da via administrativa para o pleno acesso ao Poder 

Judiciário, em razão do princípio constitucional da inafastabilidade da 

jurisdição. Deixo para análise a posteriori da preliminar de incompetência 

do juízo por necessidade de perícia grafotécnica nos documentos 

apresentados em defesa, uma vez que se confunde com o mérito da 

demanda. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhuma 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Consigno que o processo 

tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto pra 

julgamento. No mérito Trata-se de AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por NILCA ALVES RODRIGUES DE ALMEIDA em desfavor de 

BANCO BRADESCARD S/A. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão NÃO assiste à parte 

autora. Inicialmente é de se considerar que a relação havida entre as 

partes é indiscutivelmente de consumo, e a reclamante está evidentemente 

em posição altamente desfavorável. Assim, ante a hipossuficiência do 

consumidor, inverto o ônus da prova, o que faço com supedâneo no artigo 

6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de equilibrar a relação processual. Em 

contestação, a Reclamada alega e comprova que o Reclamante manteve 

vínculo com a ré, pois firmaram contrato de adesão a DOIS CARTÕES DE 

CRÉDITO, sendo eles o de n. 4180.5308.9109.9012, LOJAS AMERICANAS 

VISA INTERNACIONAL, emitido em 25/11/2017 (mov. ID 30109118), e o de 

n. 4180.5000.6327.7019, COMPCARD VISA NACIONAL, emitido em 

08/12/2017 (mov. ID 30109119), conforme os respectivos termos de 

contratação assinado pela parte autora, o que ocasionou a emissão de 

faturas de serviços mensais (movs. ID 30109112 e 30109114). Porém, 

como deixou de efetuar o pagamento das parcelas contratadas, houve 

bloqueio do serviço e o nome da parte autora foi lançado junto ao 

SERASA. Com isso requer a improcedência da ação, bem como a 

condenação da parte autora em litigância de má fé. Após analisar 

detidamente os autos, e os documentos a ele trazidos entendo que o 

pedido é improcedente. Com efeito, a parte reclamante é devedora da 

reclamada, pois não quitou os débitos relativos às faturas de serviço 

livremente contratado, conforme restou demonstrado pela empresa 

requerida. Logo, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a 

legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a 

validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera 

jurídica da parte autora e que, por sua vez, não foram suficientemente 

impugnados, limitando-se a reiterar a negativa da contratação/utilização 

dos serviços, embora a reclamada tenha trazido farta documentação com 

sua defesa. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. REGULARIDADE DA 

CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA ATRAVÉS DE CONTRATOS 

ASSINADOS PELO AUTOR, COM A JUNTADA DE CÓPIA DO SEU 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE. ANOTAÇÃO NEGATIVA QUE SE DEU EM 

EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR. ALTERAÇÃO DA 

VERDADE DOS FATOS PELO DEMANDANTE COM A ALEGAÇÃO DE 

NEGATIVA DA CONTRATAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. 

SENTENÇA QUE VAI MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS, Recurso 

Cível, Nº 71009090002, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 11-12-2019) 

Friso ainda que, a eventual não comunicação prévia da inclusão nos 

órgãos de proteção ao crédito, é de responsabilidade exclusiva dos 

próprios órgãos mantenedores do cadastro de inadimplentes, já que fica a 

cargo deles comunicar a solicitação de inclusão de débito. Ademais, 

embora a parte autora alegue “não ter assinado” os referidos contratos 

em movs. ID 30109118 e 30109119, , verifico, entretanto, a existência de 

cópias de documento de identidade, comprovante de residência, de renda 

mensal e CPF da parte atuora apresentados no momento da contratação, o 

que indica ter a reclamada agido com as cautelas necessárias no ato da 

avença, bem como que esta foi realizada livremente pelo consumidor. 

Ademais, desnecessária a realização de perícia grafotécnica posto que a 

notória semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos 

carreados dispensa aludido recurso. Essas premissas forçam reconhecer 

que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança levada à negativação. Assim, tenho que a 

hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial. Por fim, analisando as 

provas trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela reclamada, 

resta caracterizada a litigância de má fé da reclamante, nos termos do 

artigo 80, do Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a 

alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer direito supostamente 

afetado. POSTO ISTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da exordial, e o faço com resolução de 

mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, I, CPC. Ainda, RECONHEÇO 

litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao 

pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no artigo 80 do CPC c/c 

art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. ARTHUR GEORGE DA SILVA BARROS Juiz Leigo 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. Após o trânsito 

em julgado, caso o autor efetue o pagamento voluntário do débito e o 

requerido manifeste concordância com o montante, DEFIRO, desde já, o 

pedido de expedição de alvará. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada 

em julgado, ao arquivo com baixas. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022019-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GEDEAO DOS SANTOS RODRIGUES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022019-36.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GEDEAO DOS SANTOS RODRIGUES JUNIOR REQUERIDO: 

OI BRASILTELECOM Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 
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afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337, do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por GEDEÃO DOS SANTOS RODRIGUES 

JUNIOR em desfavor de OI MÓVEL S/A decorrentes de negativação 

indevida. Alega que o pedido de indenização procede, tendo em vista que 

a reclamada inscreveu o seu nome no Serasa indevidamente, por dívida 

inexistente. Afirma que nunca manteve qualquer tipo de relação jurídica 

com a ré, que pudesse justificar a indevida inserção. A reclamada 

contestou genericamente, alegando que a dívida se originou de serviços 

contratados pela autora, anexando o print da tela para esta comprovação 

(mov. ID 29459183). Entretanto, o print da tela de sistema interno, não é 

aceito como meio de prova, tendo a Reclamada a sua disposição as 

gravações telefônicas e termo de contrato, que confirmariam a 

contratação dos serviços pela autora, mas assim não o fez. Neste sentido 

já se pronunciou o TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR 

DANO MORAL - TELEFONIA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

DÉBITO GERADO - INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO - IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR - 

TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO E FATURAS - PROVAS 

UNILATERAIS - PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS - 

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA - 

DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE 

INDENIZAÇÃO - MANUTENÇÃO DO QUANTUM - PREQUESTIONAMENTO - 

DESNECESSIDADE - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. A inscrição 

indevida em cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia, 

que não se comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à 

indenização por dano moral, independente da prova do dano moral (in re 

ipsa) sofrido pelo consumidor. Precedentes do STJ. Para a fixação da 

quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, 

ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, 

à repercussão do fato, além da observância aos princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade. A exigência de prequestionamento para 

a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida 

pela parte e não pelo órgão julgador, dispensado de apontar 

expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou 

constitucionais. (N.U 0009214-83.2017.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara 

de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019) 

Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da 

inexistência do débito é medida que se impõe. Por fim, diferente do alegado 

pela parte autora, verifico que há negativações preexistentes no extrato 

apresentado (TELEFÔNICA BRASIL S/A, em 17/07/2018, conf. Mov. ID 

27686745) que não estão sendo discutidas judicialmente, JÁ QUE NÃO HÁ 

QUALQUER PROVA DE QUE TENHA HAVIDO DISTRIBUIÇÃO DE OUTRO 

PROCESSO NESSE SENTIDO, não havendo assim que se falar em 

indenização por danos morais, diante da Súmula 385 do Superior Tribunal 

de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” Ora, em que 

pesem às razões expostas pela parte autora, é certo que possui outras 

negativações preexistentes, fato este que inviabiliza a indenização por 

danos morais. Neste sentido, já se manifestou a Segunda Turma do E. STJ 

em recente julgamento de Tema de Recursos Repetitivos (Tema 922, REsp 

1386424): “A anotação indevida realizada por credor em cadastro de 

inadimplentes, nos casos em que o indivíduo tiver anterior registro nos 

órgãos de proteção ao crédito, não gera indenização por danos morais. 

Nessas situações, é garantido ao indivíduo o direito ao pedido de 

cancelamento da negativação.” Ante o exposto, julgo parcialmente 

procedente a pretensão contida na inicial para o fim de tão-somente 

DECLARAR a inexistência de débitos da parte autora com a parte ré 

referente à dívida em litígio, determinando a exclusão do nome da parte 

autora dos cadastros de inadimplentes referente à dívida discutida nos 

autos, no valor de R$ 477,13 (quatrocentos e setenta e sete reais e treze 

centavos), data da inclusão 12/11/2018, e o faço, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar a parte reclamante no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (artigos 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95). Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Submeta-se o presente projeto de sentença ao juiz de direito para 

apreciação e posterior homologação. Arthur George da Silva Barros Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. 

JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO JUIZ DE DIREITO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022238-49.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUCAS GUILHERME FERREIRA CRUVINEL VELOSO 

REQUERIDO: OI S.A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Da preliminar Deixo de acolher a preliminar de prescrição, 

tendo em vista que, embora o prazo prescricional seja trienal, conforme 

alegado pela parte reclamada, é certo que seu termo inicial começa a 

contar da data da ciência inequívoca da ofensa, o que nos autos restou 

demonstrado pela data constante do extrato de negativação trazido com a 

inicial (mov. ID 27707620), qual seja, 18/11/2019, portanto, não havendo 

que se falar em prescrição. Consigno que o processo tramitou 

regularmente, com estrita observância aos princípios constitucionais do 

contraditório e da ampla defesa. Foram também respeitados os prazos, 

oportunizada a manifestação aos litigantes quanto à produção de provas, 

estando isento de prejuízos ou nulidades capazes de viciar o feito, 

significando dizer que o processo está pronto para julgamento. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337, do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. No mérito Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por LUCAS GUILHERME FERREIRA CRUVINEL 

VELOSO em face de OI S/A decorrente de negativação indevida. Alega 

que o pedido de indenização procede, tendo em vista que a reclamada 

inscreveu o seu nome no Serasa indevidamente, por dívida inexistente. 

Afirma que nunca manteve qualquer tipo de relação jurídica com a ré que 

pudesse justificar a indevida inserção. A reclamada contestou 

genericamente, alegando que a dívida se originou de serviços contratados 

pela autora, anexando o print da tela para esta comprovação (mov. ID 

29458589). Entretanto, o print da tela de sistema interno, não é aceito 

como meio de prova, tendo a Reclamada a sua disposição as gravações 

telefônicas e termo de contrato, que confirmariam a contratação dos 

serviços pela autora, mas assim não o fez. Neste sentido já se pronunciou 

o TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL - 

TELEFONIA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - DÉBITO GERADO - 

INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR - TELAS DO 

SISTEMA DE ATENDIMENTO E FATURAS - PROVAS UNILATERAIS - PARTE 

REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS - INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA - DANO MORAL IN RE IPSA 

- VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - MANUTENÇÃO DO 

QUANTUM - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - RECURSO DE 

APELAÇÃO DESPROVIDO. A inscrição indevida em cadastro de 

inadimplente por dívida de serviço de telefonia, que não se comprova a 

efetiva contratação do serviço gera direito à indenização por dano moral, 
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independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo consumidor. 

Precedentes do STJ. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se 

levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos 

envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, 

além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso 

especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão 

julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não 

v io l ados  d i spos i t i vos  l ega i s  ou  c o n s t i t u c i o n a i s .  ( N . U 

0009214-83.2017.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019) Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

assiste à parte autora. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a negativação 

é indevida. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações 

da parte autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da 

prova, cabendo ao Reclamado a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, o reclamante alega como fato constitutivo do seu 

direito a ilegalidade da negativação e a parte ré deixou de instruir os autos 

com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da 

cobrança do crédito, mormente porque não apresentou nenhum contrato 

que tivesse sido assinado pela parte autora. Ora, a parte reclamada é 

responsável pela negativação indevida, mormente porque a ela competia o 

dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. 

De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a 

validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. No caso, 

se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu 

nome, o dano moral e nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade 

da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se 

impõe. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração 

da inexistência do débito é medida que se impõe. Por fim, não há olvidar 

que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de 

negativação indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico 

passível de indenização, prescindindo a efetiva comprovação da 

materialização do dano. Logo, comprovada que a inclusão da negativação 

foi indevida, bem como o dano moral puro, não há que se falar em 

ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que 

o evento danoso ocorreu em consequência da circunstância provada 

consubstanciada no referido ato ilícito. Em que pese existam outras 

negativações em nome da parte autora (Banco Bradesco S/A, em 

02/11/2019, conforme extrato trazido com a inicial, mov. ID 27707620), 

verifico que não se aplica ao caso a Súmula 385 STJ, por se tratar de 

negativações posteriores a que está sendo discutida nestes autos e da 

quais não houve demonstração de que estariam sendo questionadas 

judicialmente. Todavia, conforme entendimento jurisprudencial, a inscrição 

posterior deve ser levada em conta para reduzir o valor indenizatório, já 

que a situação do autor é diversa daquele que nunca teve uma anotação 

lícita. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de DETERMINAR a exclusão do nome da parte 

autora do cadastro de inadimplentes, DECLARAR a inexistência de débitos 

da parte autora com a parte ré referente à dívida em litígio, no valor de R$ 

354,12, e ainda, a título de danos morais, CONDENO a empresa ré ao 

pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de 

mora de 1% a.m., a partir do evento disponibilização da negativação – 

30/01/2017 - e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do 

STJ), e assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. Após o trânsito em 

julgado, caso o requerido efetue o pagamento voluntário do débito e o 

autor manifeste concordância com o montante, DEFIRO, desde já, o pedido 

de expedição de alvará. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em 

julgado, ao arquivo com baixas. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO JUIZ DE DIREITO
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VIRGINIA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)
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FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022244-56.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VIRGINIA MARIA DOS SANTOS REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc., Dispenso 

o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Das preliminares Deixo de acolher a 

preliminar de prescrição, tendo em vista que, embora o prazo prescricional 

seja trienal, conforme alegado pela parte reclamada, é certo que seu termo 

inicial começa a contar da data da ciência inequívoca da ofensa, o que 

nos autos restou demonstrado pela data constante do extrato de 

negativação trazido com a inicial (mov. ID 27708597), qual seja, 

04/12/2019, portanto, não havendo que se falar em prescrição. A 

utilização de documentos unilaterais pelo autor (ausência de consulta de 

balcão) não implica inépcia da inicial, uma vez que o consumidor pode se 

valer dos subsídios ao seu alcance para demonstrar seu direito, 

característica esta da sua hipossuficiência, cabendo à parte reclamada o 

ônus de ilidir tais indícios a teor da inversão do ônus da prova. Da mesma 

forma, rejeito a preliminar arguida pela reclamada no sentido de 

inviabilidade do prosseguimento da ação por não haver comprovante de 

residência em nome da parte autora, uma vez que, conforme se 

depreende pelos documentos pessoais trazidos com a inicial, o 

comprovante de residência trazido em mov. ID 27708596 está em nome de 

sua genitora, estando demonstrado o vínculo pessoal com a referida titular 

do documento. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. No mérito Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por VIRGINIA MARIA DOS SANTOS em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. A parte autora 

afirma que teve seu nome indevidamente inscrito em cadastro de restrição 

ao crédito pela reclamada, ressaltando que não reconhece os referidos 

débitos, alegando que “NÃO RECONHECE ESTA DÍVIDA, TENDO EM VISTA 
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AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES”. Por sua vez, a 

parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança 

por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico 

e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora. 

Ocorre que, em defesa, a parte reclamada traz documentos que são 

hábeis a comprovar que os débitos questionados pela parte autora 

tratam-se de pendências financeiras referentes à UC cadastrada sob o nº 

1647959-4, situada na Rua Q, n. 20, Quadra 29, Bairro Jardim Eldorado, 

CEP 78150-000, em Várzea Grande-MT, da qual a parte autora é titular, 

conforme ficha cadastral apresentada com a defesa em ID 29649700. 

Destaca-se ainda que a reclamante não traz qualquer comprovante de 

residência em seu nome, gerado à época dos débitos lançados, de forma 

a demonstrar que teria residido em endereço diverso do endereço 

vinculado à unidade consumidora cadastrada em seu nome, não se 

desincumbindo minimamente do seu ônus probatório, a teor do que dispõe 

o artigo 373, I, CPC. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. COBRANÇA 

DECORRENTE DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO NOS 

CADASTROS DE INADIMPLENTES LÍCITA. EXERCÍCIO REGULAR DE 

DIREITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE 

PROVA DE QUE RESIDIA EM OUTRO ENDEREÇO À ÉPOCA DO CONSUMO 

COBRADO PELA RÉ. AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU MINIMAMENTE 

DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO PROVIDO. (TJRS, Recurso Cível 

Nº 71006220834, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em 30/08/2016) 

Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico 

restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que 

ocasionou a inscrição restritiva. Friso ainda que, a eventual não 

comunicação prévia da inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, é de 

responsabilidade exclusiva dos próprios órgãos mantenedores do 

cadastro de inadimplentes, já que fica a cargo deles comunicar a 

solicitação de inclusão de débito. Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência dos pedidos iniciais. Por outro lado, acolho parcialmente o 

pedido contraposto da reclamada em reaver seu crédito especificamente 

no que se refere às únicas faturas em aberto e levadas ao registro de 

negativação, no valor total de R$ 10.916,84 (dez mil novecentos e 

dezesseis reais e oitenta e quatro centavos), conforme extrato de 

negativação trazido, mov. ID 27708597. Por fim, analisando as provas 

trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela reclamada, resta 

caracterizada a litigância de má fé da reclamante, nos termos do artigo 80, 

do Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração 

clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a 

Reclamada, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. Ante o 

exposto, julgo improcedentes os pedidos da inicial, e ACOLHO 

parcialmente o pedido contraposto, determinando que a parte autora 

pague à reclamada o valor de R$ 10.916,84 (dez mil novecentos e 

dezesseis reais e oitenta e quatro centavos), referente ao valor das 

faturas em aberto e objeto da negativação, devidamente atualizada com 

juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, desde a citação, até 

o pagamento integral, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Ainda, RECONHEÇO 

litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao 

pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no artigo 80 do CPC c/c 

art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. ARTHUR GEORGE DA SILVA BARROS Juiz Leigo 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. Após o trânsito 

em julgado, caso o autor efetue o pagamento voluntário do débito e o 

suplicado manifeste concordância com o montante, DEFIRO, desde já, o 

pedido de expedição de alvará P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada 

em julgado, ao arquivo com baixas. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022282-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVALDA BATISTA LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022282-68.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELIVALDA BATISTA LOURENCO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Atendendo aos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

decorrentes de negativação indevida. Analisando o conjunto fático 

probatório apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a 

extinção, sem resolução do mérito, ante a flagrante ilegitimidade passiva 

da parte reclamada. Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da 

reclamada suscitada na contestação, visto que nos documentos 

apresentados na inicial não há nenhum vínculo entre o autor e reclamada. 

Foi demonstrado que a empresa que solicitou a inclusão do nome do Autor 

no rol de inadimplentes foi CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, 

conforme extrato de mov. ID 27722110, pessoa jurídica distinta da 

Requerida, e a quem competiria responder aos termos da presente 

demanda. Entretanto, a parte autora ingressou com a presente demanda 

em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A, notadamente parte alheia a todo o ocorrido. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NO ROL DE INADIMPLENTES. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA RECONHECIDA. APONTAMENTO NEGATIVO REALIZADO POR 

TERCEIRO. AÇÃO QUE DEVE SER DIRECIONADA PARA A EMPRESA QUE 

REALIZOU O APONTAMENTO NEGATIVO. SENTENÇA REFORMADA PARA 

EXTINGUIR O FEITO, COM FULCRO NO ARTIGO 485, INCISO VI, DO NCPC. 

RECURSO PROVIDO. (TJRS, Recurso Cível, Nº 71008910580, Primeira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, 

Julgado em: 17-09-2019) Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade 

passiva da reclamada e, com amparo no Art. 485, VI, do Código de 

Processo Civil, declaro extinta, sem resolução do mérito, a presente 

reclamação. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. ARTHUR GEORGE DA SILVA BARROS Juiz Leigo 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. JÚLIO CESAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022313-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MICAELA MILENE OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022313-88.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MICAELA MILENE OLIVEIRA DOS SANTOS REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 
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probatória. A utilização de documentos unilaterais pelo autor (ausência de 

consulta de balcão) não implica inépcia da inicial, como arguido em 

preliminar pela reclamada, uma vez que o consumidor pode se valer dos 

subsídios ao seu alcance na tentativa de demonstrar seu direito, 

característica esta da sua hipossuficiência, cabendo à parte reclamada o 

ônus de ilidir tais indícios a teor da inversão do ônus da prova em favor do 

consumidor. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhuma 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por MICAELA MILENE OLIVEIRA DOS SANTOS 

em desfavor de BANCO BRADESCO S.A. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. A parte autora 

afirma que teve seu nome indevidamente inscrito em cadastro de restrição 

ao crédito pela reclamada, ressaltando que “não reconhece os referidos 

débitos”. No entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a 

legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a 

validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera 

jurídica da parte autora, mormente pelas faturas juntadas em contestação, 

que possuem previsão de pagamento automático mediante débito em 

conta, conforme apresentado em defesa (mov. ID 29160661), que, por sua 

vez, não foram suficientemente impugnadas, limitando-se a parte autora a 

reiterar a negativa de contratação, embora a reclamada tenha trazido farta 

documentação com sua defesa. Em defesa a Reclamada demonstrou que 

mantém vínculo jurídico com a reclamante, restando comprovadas a 

contratação e a inadimplência quando acostadas aos autos pela 

promovida faturas de cartão de crédito que demonstram a utilização dos 

serviços, bem como pagamentos efetuados mediante previsão de débito 

automático em conta bancária, mas que depois restaram inadimplidas. 

Nesse sentido: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA 

DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE FATURAS COM PREVISÃO DE 

DÉBITO EM CONTA – AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA – 

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA CONTA INDICADA PARA DÉBITO – 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DOS DÉBITOS – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Havendo alegação de inexistência de 

relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e 

serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que 

houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo 

inadimplemento. Diante da juntada de faturas com previsão de pagamento 

mediante débito automático em conta corrente, sem impugnação da conta 

bancária pelo consumidor, de rigor a manutenção da sentença que julgou 

improcedente a pretensão inicial. Sentença mantida. Recurso desprovido. 

(N.U 1004501-59.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, 

Turma Recursal Única, Julgado em 12/07/2019, Publicado no DJE 

16/07/2019) Essas premissas forçam reconhecer que a existência de 

negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da 

cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, tenho que a 

hipótese é de improcedência do pedido. Friso ainda que, a eventual não 

comunicação prévia da inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, é de 

responsabilidade exclusiva dos próprios órgãos mantenedores do 

cadastro de inadimplentes, já que fica a cargo deles comunicar a 

solicitação de inclusão de débito. Ante o exposto, julgo improcedentes os 

pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur George da 

Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo 

com baixas. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022401-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONIL RODRIGUES DUARTE (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BERALDO BARROS OAB - MT0012970A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM OAB - MG133406 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022401-29.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: CLEONIL RODRIGUES DUARTE REQUERIDO: 

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Vistos, etc. 

Relatório dispensado, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que assim 

foi requerido pela parte autora em audiência de conciliação. Deixo para 

analisar a posteriori as preliminares arguidas pela reclamada, uma vez que 

se confundem com o mérito da demanda. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por JESSICA CRISTINA GONCALVES DOS SANTOS em desfavor 

de MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. MÉRITO 

Noticia a parte reclamante que firmou com a empresa Administradora de 

Consórcio, ora Requerida, um contrato de consórcio para aquisição de 

carta de crédito no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), com pagamento 

tendo uma “entrada” de R$ 1.176,00(um mil, cento e setenta e seis reais), 

ressaltando que havia a promessa de se tratar de carta de crédito já 

contemplada. Entretanto, após o pagamento do valor referente à entrada, 

teria sido surpreendida com a informação de que deveria haver lances 

para contemplação da carta de crédito, tendo que se sujeitar às normas 

vigentes sobre consórcio. Com isso, requer a anulação do negócio 

jurídico, restituição dos valores pagos a título de entrada, bem como 

indenização por danos morais. Ocorre que, conforme termos do contrato 

pactuado (mov. ID 29372078), os consorciados excluídos, seja por 

desistência declarada ou por inadimplência, receberão os percentuais 

pagos, por meio de contemplação por sorteio mensal em Assembleia 

mensal, desde que haja saldo no Grupo, sendo sorteado um consorciado 

ativo e um excluído, deduzido os valores previstos no Contrato de 

Adesão. Ainda, há que se mencionar os artigos 22, parágrafo 2º, e 30 da 

Lei n.º 11.975/08, transcritas abaixo. “Art. 22. A contemplação é a 

atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, 

bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos 

consorciados excluídos, nos termos do art. 30. [...] Art. 30. O consorciado 

excluído não contemplado terá direito à restituição da importância paga ao 

fundo comum do grupo, cujo valor deve ser calculado com base no 

percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da 

assembleia de contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação 

financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto 

não utilizados pelo participante, na forma do art. 24, § 1o.” (Lei n.º 

11.975/08) De acordo com os Artigos 22 e 30 da Lei, a Contemplação para 

o Consorciado Excluído dar-se-á por meio de sorteio, nas mesmas 

condições do Consorciado Ativo, atribuindo-lhe o direito à devolução do 

Crédito Parcial, relativo aos percentuais pagos sob o Bem, vigente na data 

da AGO em que ocorrer a Contemplação, com as deduções previstas em 

contrato. Logo, o contrato foi celebrado entre as partes sob a vigência da 

Lei 11.975/08, incidindo, portanto, no caso concreto, as previsões do 

referido dispositivo normativo. Dessa forma, a restituição se dará nos 

termos do disposto no art. 22 c/c art. 30 do diploma legal em comento. 

Descabe, na hipótese, a restituição imediata das parcelas, de modo que o 

autor deverá aguardar a contemplação de sua cota nas 

assembleias-gerais que virão a ser realizadas ou, ainda, buscar a 

restituição ao final do consórcio. Nesse sentido, é a jurisprudência: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C 

DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. LANCE NÃO CONTEMPLADO. 

DESISTÊNCIA DO CONSÓRCIO. CONTRATO FIRMADO APÓS O ADVENTO 
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DA LEI 11.795/2008. APLICAÇÃO DA SÚMULA 15 DAS TURMAS 

RECURSAIS CÍVEIS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS QUE DEVE 

OCORRER APÓS A ÚLTIMA ASSEMBLEIA DE CONTEMPLAÇÃO. 

INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE LESÃO AOS 

ATRIBUTOS PERSONALÍSSIMOS DOS AUTORES. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. (TJRS, Recurso Cível, Nº 71008594400, Terceira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, 

Julgado em: 31-10-2019) Ainda, registre-se que, embora a reclamante 

afirme que houve a promessa de garantia de contemplação pelo vendedor 

da loja reclamada, é de se verificar que os termos do contrato de 

consórcio são claros e expressos, constando ainda em destaque (letras 

garrafais e em vermelho) e de forma bastante evidente que “NÃO HÁ 

GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO”, informação presente na última 

página do referido contrato (mov. ID 29372078), imediatamente sobre o 

local da assinatura das partes contratantes. Logo, não há que se falar em 

danos morais decorrentes de suposta propaganda enganosa com a falsa 

promessa de contemplação imediata da carta de crédito, como alegado 

pela autora, não havendo que se falar em qualquer ato ilícito indenizável 

praticado pela reclamada. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, nos termos do art. 

487, inciso I do CPC. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei 

nº 9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur George da 

Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo 

com baixas. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022478-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OZEIAS SCHUAVAB (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R JOSE DA SILVA & CIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCELENA MARTINS FERNANDES VILELA OAB - RO456 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022478-38.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: OZEIAS SCHUAVAB REQUERIDO: R JOSE DA SILVA & CIA 

LTDA Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Das preliminares Afasto inicialmente a 

preliminar de incompetência territorial deste Juizado Especial, como 

alegado pela reclamada, uma vez que, ainda que existente cláusula de 

eleição de foro entre as partes, tratando-se de relação consumerista, 

deve prevalecer a regra prevista no artigo 101, I, do Código de Defesa do 

Consumidor, sendo competente o foro do domicílio do consumidor. Deixo 

de acolher também a preliminar de prescrição, tendo em vista que, embora 

o prazo prescricional seja trienal, conforme alegado pela parte reclamada, 

é certo que seu termo inicial começa a contar da data da ciência 

inequívoca da ofensa, o que nos autos restou demonstrado pela data 

constante do extrato de negativação trazido com a inicial (mov. ID 

27755395), qual seja, 14/12/2019, portanto, não havendo que se falar em 

prescrição. Consigno que o processo tramitou regularmente, com estrita 

observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla 

defesa. Foram também respeitados os prazos, oportunizada a 

manifestação aos litigantes quanto à produção de provas, estando isento 

de prejuízos ou nulidades capazes de viciar o feito, significando dizer que 

o processo está pronto pra julgamento. No mérito Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, em que alega o Reclamante OZEIAS SCHUAVAB que foi 

surpreendido pela notícia da negativação de seu nome pela reclamada por 

suposto débito que não reconhece, uma vez que alega que não teria 

contratado qualquer serviço com a reclamada, afirmando que “NÃO 

RECONHECE ESTA DÍVIDA, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA.” Inicialmente é de se considerar que a relação havida entre as 

partes é indiscutivelmente de consumo, e a reclamante está evidentemente 

em posição altamente desfavorável. Assim, ante a hipossuficiência do 

consumidor, inverto o ônus da prova, o que faço com supedâneo no artigo 

6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de equilibrar a relação processual. Em 

contestação, a Reclamada alega e comprova que o Reclamante possui 

vínculo jurídico com a empresa, firmado por meio do Contrato de Serviço 

de Comunicação Multimídia e Contrato de Comodato de Aparelhos cujas 

propostas de adesão foram assinadas pela parte autora em 28/04/2015, 

conforme documentos em mov. ID 29594588 e 29594589. Porém, como 

deixou de pagar as faturas mensais do serviço, deu ensejo à a inscrição 

de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. Friso que os 

argumentos e documentos trazidos aos autos pela defesa da reclamada 

não foram suficientemente impugnados pela parte autora, reiterando a 

negativa de contratação, embora a defesa tenha sido acompanhada de 

farta documentação probante. Após analisar detidamente os autos, e os 

documentos a ele trazidos entendo que o pedido é improcedente. Nesse 

sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CARTÃO DE CRÉDITO DO 

BANCO CSF CONTRATADO JUNTO AO ATACADÃO. NEGATIVA 

GENÉRICA DE CONTRATAÇÃO. FATURAS JUNTADAS PELA RÉ QUE 

DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO. ASSINATURA DO CONTRATO 

COMPROVADA. INADIMPLEMENTO DE DÉBITOS EXISTENTES. INSCRIÇÃO 

DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INEXISTENTE. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. 

(TJRS, Recurso Cível, Nº 71008056228, Quarta Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, 

Julgado em: 14-12-2018) Logo, não se verificando a ocorrência de 

qualquer conduta indevida por parte da reclamada, não há que se falar em 

ocorrência de dano moral, uma vez que, ausentes os requisitos 

necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o 

dano, o nexo de causalidade entre e o ato e o dano e a culpa da parte 

reclamada na ocorrência do fato danoso. Via de consequência, inexistindo 

ato ilícito por parte da Reclamada, a improcedência da pleiteada 

indenização por danos morais por parte do Reclamante é medida que se 

impõe. Friso ainda que, a eventual não comunicação prévia da inclusão 

nos órgãos de proteção ao crédito, é de responsabilidade exclusiva dos 

próprios órgãos mantenedores do cadastro de inadimplentes, já que fica a 

cargo deles comunicar a solicitação de inclusão de débito. Ademais, 

desnecessária a realização de perícia grafotécnica posto que a notória 

semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados 

dispensa aludido recurso, assim como a parte autora não demonstrou o 

pagamento das faturas que deram ensejo à negativação pela reclamada. 

Por fim, analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas 

trazidas pela reclamada, resta caracterizada a litigância de má fé da 

reclamante, nos termos do artigo 80, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, mesmo ausente 

qualquer direito supostamente afetado. POSTO ISTO e por tudo mais que 

dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da exordial, e o 

faço com resolução de mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, I, CPC. 

Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a 

parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor 

atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no 

artigo 80 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. Submeta-se o presente projeto de 

sentença ao juiz de direito para apreciação e posterior homologação. 

ARTHUR GEORGE DA SILVA BARROS Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. Após o trânsito em julgado, caso o autor 

efetue o pagamento voluntário do débito e o requerido manifeste 

concordância com o montante, DEFIRO, desde já, o pedido de expedição 

de alvará. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao 

arquivo com baixas. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022484-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO PERES DE PONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022484-45.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSE AUGUSTO PERES DE PONTES REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar 

o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Das preliminares Não se caracteriza falta de interesse de agir em razão da 

suposta ausência de pretensão resistida alegada pela reclamada, uma vez 

que não se faz necessário o esgotamento da via administrativa para o 

pleno acesso ao Poder Judiciário, em razão do princípio constitucional da 

inafastabilidade da jurisdição. Da mesma forma, a utilização de 

documentos unilaterais pelo autor (ausência de consulta de balcão) não 

implica inépcia da inicial, uma vez que o consumidor pode se valer dos 

subsídios ao seu alcance para demonstrar seu direito, característica esta 

da sua hipossuficiência, cabendo à parte reclamada o ônus de ilidir tais 

indícios a teor da inversão do ônus da prova. Consigno que o processo 

tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto para 

julgamento. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337, do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. No mérito Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por JOSE AUGUSTO PERES DE PONTES em 

desfavor de VIVO S.A. decorrentes de negativação indevida. Alega que o 

pedido de indenização procede, tendo em vista que a reclamada inscreveu 

o seu nome no Serasa indevidamente, por dívida inexistente. Afirma que 

nunca manteve qualquer tipo de relação jurídica com a ré, que pudesse 

justificar a indevida inserção. A reclamada contestou genericamente, 

alegando que a dívida se originou de serviços contratados pela autora, 

anexando o print da tela para esta comprovação (ID 29853471). 

Entretanto, o print da tela de sistema interno, não é aceito como meio de 

prova, tendo a Reclamada a sua disposição as gravações telefônicas e 

termo de contrato, que confirmariam a contratação dos serviços pela 

autora, mas assim não o fez. Neste sentido já se pronunciou o TJMT: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL - 

TELEFONIA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - DÉBITO GERADO - 

INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR - TELAS DO 

SISTEMA DE ATENDIMENTO E FATURAS - PROVAS UNILATERAIS - PARTE 

REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS - INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA - DANO MORAL IN RE IPSA 

- VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - MANUTENÇÃO DO 

QUANTUM - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - RECURSO DE 

APELAÇÃO DESPROVIDO. A inscrição indevida em cadastro de 

inadimplente por dívida de serviço de telefonia, que não se comprova a 

efetiva contratação do serviço gera direito à indenização por dano moral, 

independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo consumidor. 

Precedentes do STJ. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se 

levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos 

envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, 

além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso 

especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão 

julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não 

v io l ados  d i spos i t i vos  l ega i s  ou  c o n s t i t u c i o n a i s .  ( N . U 

0009214-83.2017.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019) Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

assiste à parte autora. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a negativação 

é indevida. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações 

da parte autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da 

prova, cabendo ao Reclamado a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, o reclamante alega como fato constitutivo do seu 

direito a ilegalidade da negativação e a parte ré deixou de instruir os autos 

com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da 

cobrança do crédito, mormente porque não apresentou nenhum contrato 

que tivesse sido assinado pela parte autora. Ora, a parte reclamada é 

responsável pela negativação indevida, mormente porque a ela competia o 

dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. 

De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a 

validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. No caso, 

se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu 

nome, o dano moral e nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade 

da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se 

impõe. Por fim, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o 

mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Logo, comprovada que a 

inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há 

que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante 

do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da 

circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de DETERMINAR a exclusão do nome da parte 

autora do cadastro de inadimplentes, DECLARAR a inexistência de débitos 

da parte autora com a parte ré referente à dívida em litígio no valor de R$ 

71,90 (setenta e um reais e noventa centavos), e ainda, a título de danos 

morais, CONDENO a empresa ré ao pagamento da importância de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), com juros de mora de 1% a.m., a partir do evento 

disponibilização da negativação – 06/02/2018 - e correção monetária a 

partir desta sentença (súmula 362 do STJ), e assim o faço com resolução 

do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur 

George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. Após o trânsito em julgado, caso o requerido efetue o 

pagamento voluntário do débito e o autor manifeste concordância com o 

montante, DEFIRO, desde já, o pedido de expedição de alvará P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. 

JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO JUIZ DE DIREITO

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016443-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES DE GUSMAO E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA GLOBO S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1016443-28.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LOURDES DE 

GUSMAO E SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLEBER IRINEU 

RODRIGUES DA SILVA POLO PASSIVO: EDITORA GLOBO S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

16/06/2020 Hora: 10:30 , no endereço: . 16 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016394-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEIA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCARLOS BENEDITO ANTONIO DE SOUZA OAB - MT23421/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) 

Requerente: Nome: SIDINEIA DE MATOS Endereço: RUA OITO, 01, JARDIM 

PRESIDENTE II, CUIABÁ - MT - CEP: 78090-228 A presente carta, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO e documentos 

que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1016394-84.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 16.046,50 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) REQUERENTE: SIDINEIA DE MATOS ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: FRANCARLOS BENEDITO ANTONIO DE SOUZA 

REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL S/A. , 17 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021328-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEICIELE SOARES DA SILVA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001565-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIKELLE ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EQUATORIAL ENERGIA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CESAR HENRIQUE SANTOS PIRES FILHO OAB - MA8470 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022323-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANE RODRIGUES MEIRELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005820-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA (EXECUTADO)

 

Procedo à intimação da parte para apresentar dados bancários para 

expedição de alvará.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017884-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOARES E SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT15363-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 05 

(dez) dias, manifestação aos embargos de declaração.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022088-68.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA KEILA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019453-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018354-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XIX INCORPORACOES SPE LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - MG80055-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016457-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR PEREIRA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIANO D CRISTIAN DA SILVA JULIANI OAB - MT22713/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1016457-12.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FERNANDO 

CESAR PEREIRA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CASSIANO D 

CRISTIAN DA SILVA JULIANI POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

16/06/2020 Hora: 10:40 , no endereço: . 17 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016458-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA RAMOS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016458-94.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSANA 

RAMOS DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA CLEUZA DE 

JESUS POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 16/06/2020 Hora: 10:50 , no 

endereço: . 17 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016467-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE ROBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016467-56.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VICENTE 

ROBERTO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA CLEUZA 

DE JESUS POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 16/06/2020 Hora: 11:00 , no 

endereço: . 17 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006706-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE CLEMENTINO DO LIVRAMENTO (REQUERENTE)

FRANCISCA CLEMENTINA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO ROLDAO DA SILVA NETO OAB - MT24362-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: FRANCISCA CLEMENTINA DE 

SOUZA Endereço: RUA DINIZ PINTO DE MATOS, 33, CPA II, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78055-614 Nome: JANETE CLEMENTINO DO LIVRAMENTO Endereço: 

RUA OITENTA E CINCO, 15, CPA IV, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-022 

Senhor(a) FRANCISCA CLEMENTINA DE SOUZA e outros: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1006706-98.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 30.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 16/06/2020 Hora: 11:10 REQUERENTE: 

FRANCISCA CLEMENTINA DE SOUZA, JANETE CLEMENTINO DO 

LIVRAMENTO Advogado do(a) REQUERENTE: OSVALDO ROLDAO DA 

SILVA NETO - MT24362-O Advogado do(a) REQUERENTE: OSVALDO 

ROLDAO DA SILVA NETO - MT24362-O REQUERIDO(A): AZUL LINHAS 

AEREAS DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 17 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 
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Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007305-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA ANTONIA GAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO DORILEO DE REZENDE OAB - MT17729/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO MOTTA LIMITADA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: NILZA ANTONIA GAMA Endereço: 

Rua 82, N 11, Quadra 29, Cpa III Setor 1, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-001 

Senhor(a) NILZA ANTONIA GAMA: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1007305-37.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 39.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Transporte 

Terrestre, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]

->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 8ª JEC Data: 16/06/2020 Hora: 11:20 REQUERENTE: NILZA ANTONIA 

GAMA Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE AUGUSTO DORILEO DE 

REZENDE - MT17729/O REQUERIDO(A): VIACAO MOTTA LIMITADA 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 17 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007305-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA ANTONIA GAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO DORILEO DE REZENDE OAB - MT17729/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO MOTTA LIMITADA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: VIACAO MOTTA LIMITADA 

Endereço: RUA ANTÔNIO RODRIGUES, 1061, - DE 610/611 AO FIM, VILA 

ARISTARCHO, PRESIDENTE PRUDENTE - SP - CEP: 19013-221 Senhor(a) 

VIACAO MOTTA LIMITADA: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerida, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1007305-37.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 39.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Transporte 

Terrestre, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]

->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 8ª JEC Data: 16/06/2020 Hora: 11:20 REQUERENTE: NILZA ANTONIA 

GAMA Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE AUGUSTO DORILEO DE 

REZENDE - MT17729/O REQUERIDO: VIACAO MOTTA LIMITADA Advogado 

do(a) REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871-A 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 
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Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 17 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005790-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA BARROS FAVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO OAB - MT1679-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: MARIA DE FATIMA BARROS 

FAVA Endereço: ALAMEDA FIGUEIRA, 18, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 

FLORAIS DOS LAGOS, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-560 Senhor(a) MARIA 

DE FATIMA BARROS FAVA: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1005790-64.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Abatimento proporcional do preço]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 16/06/2020 Hora: 

11:30 AUTOR: MARIA DE FATIMA BARROS FAVA Advogado do(a) 

AUTOR: ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO - MT1679-O 

REQUERIDO(A): SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 17 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005790-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA BARROS FAVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO OAB - MT1679-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA Endereço: Avenida Miguel Sutil, 6.500, Alvorada, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78048-000 Senhor(a) SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerida, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1005790-64.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Abatimento 

proporcional do preço]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

16/06/2020 Hora: 11:30 AUTOR: MARIA DE FATIMA BARROS FAVA 

Advogado do(a) AUTOR: ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO - 

MT1679-O REU: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Advogado do(a) 

REU: MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - MT4937-O 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 
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audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 17 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006033-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON PINHEIRO MEDRADO OAB - MT26645/O (ADVOGADO(A))

HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS OAB - MT26395/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: MARIA DAS GRACAS CAMPOS 

Endereço: RUA TRINTA E UM, 04, Residencial Costa Marques, 

LOTEAMENTO SALVADOR COSTA MARQUES, CUIABÁ - MT - CEP: 

78091-342 Senhor(a) MARIA DAS GRACAS CAMPOS: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1006033-08.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

15.000,00 ESPÉCIE: [Obrigação de Fazer / Não Fazer]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 16/06/2020 Hora: 11:40 

REQUERENTE: MARIA DAS GRACAS CAMPOS Advogados do(a) 

REQUERENTE: WILSON PINHEIRO MEDRADO - MT26645/O, HEGNALDO 

ANTONIO DOS SANTOS - MT26395/O REQUERIDO(A): ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 17 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006033-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON PINHEIRO MEDRADO OAB - MT26645/O (ADVOGADO(A))

HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS OAB - MT26395/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: RUA VEREADOR JOÃO 

BARBOSA CARAMURU, 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 

78010-040 Senhor(a) ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerida, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1006033-08.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: 

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 8ª JEC Data: 16/06/2020 Hora: 11:40 REQUERENTE: MARIA DAS 

GRACAS CAMPOS Advogados do(a) REQUERENTE: WILSON PINHEIRO 

MEDRADO - MT26645/O, HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS - 

MT26395/O REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Advogado do(a) REQUERIDO: MAYARA BENDO LECHUGA - 

MT20191-A DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as 

partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores 
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Públicos, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA 

AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão realizadas no seguinte 

endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente 

Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 17 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007195-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO RODRIGUES DE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: SERGIO RODRIGUES DE MELO 

Endereço: RUA LAS VEGAS, 283, JARDIM CALIFÓRNIA, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78070-410 Senhor(a) SERGIO RODRIGUES DE MELO: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1007195-38.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 15.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, 

Cancelamento de vôo, Overbooking]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 8ª JEC Data: 16/06/2020 Hora: 11:50 AUTOR: SERGIO RODRIGUES 

DE MELO Advogado do(a) AUTOR: VINICIUS YULE PARDI - MT23293-O 

REQUERIDO(A): AZUL LINHAS AEREAS DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 17 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006571-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA BATISTA MORAES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JENNYFER MORAES DE LIMA OAB - MT22767/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL EDIFICIO AMERICA CENTRAL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: JOANA BATISTA MORAES DE 

LIMA Endereço: RUA BUENOS AIRES, 726, APTO 1504, JARDIM DAS 

AMÉRICAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-634 Senhor(a) JOANA BATISTA 

MORAES DE LIMA: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1006571-86.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 5.425,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Defeito, nulidade ou anulação, Direitos / 

Deveres do Condômino]->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 16/06/2020 Hora: 12:00 

REQUERENTE: JOANA BATISTA MORAES DE LIMA Advogado do(a) 

REQUERENTE: JENNYFER MORAES DE LIMA - MT22767/O REQUERIDO(A): 

CONDOMINIO RESIDENCIAL EDIFICIO AMERICA CENTRAL 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 17 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 
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Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007796-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MATOS SANDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATAN APARECIDO DE CAMPOS MELO OAB - MT22034-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTICA FRAN EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: MARIA MATOS SANDER 

Endereço: AVENIDA F, 31, Quadra 46, RESIDENCIAL COXIPÓ, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78090-320 Senhor(a) MARIA MATOS SANDER: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1007796-44.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 23.353,00 ESPÉCIE: [Abatimento proporcional do preço]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 16/06/2020 Hora: 

12:10 REQUERENTE: MARIA MATOS SANDER Advogado do(a) 

REQUERENTE: JONATAN APARECIDO DE CAMPOS MELO - MT22034-O 

REQUERIDO(A): OTICA FRAN EIRELI - ME DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 17 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000460-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO OTAVIO PEIXOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO OTAVIO PEIXOTO OAB - MT900-O (ADVOGADO(A))

AMANDA AFFI PEIXOTO BERGAMASCO OAB - MT27960/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009796-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA GARCIA LOBATO SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA GARCIA LOBATO SIQUEIRA OAB - MT20295/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: PATRICIA GARCIA LOBATO 

SIQUEIRA Endereço: ESTOCOLMO, 300, COND ALFAGARDEN, 

DESPRAIADO, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-095 Senhor(a) PATRICIA 

GARCIA LOBATO SIQUEIRA: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1009796-17.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: 

[Acidente Aéreo, Abatimento proporcional do preço]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 16/06/2020 Hora: 12:20 REQUERENTE: PATRICIA 

GARCIA LOBATO SIQUEIRA Advogado do(a) REQUERENTE: PATRICIA 

GARCIA LOBATO SIQUEIRA - MT20295/O REQUERIDO(A): ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DESPACHO/DECISÃO: 

“” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e 

não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 
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CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 17 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009796-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA GARCIA LOBATO SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA GARCIA LOBATO SIQUEIRA OAB - MT20295/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, 184, RUA 

VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78010-900 Senhor(a) ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerida, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1009796-17.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: 

[Acidente Aéreo, Abatimento proporcional do preço]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 16/06/2020 Hora: 12:20 REQUERENTE: PATRICIA 

GARCIA LOBATO SIQUEIRA Advogado do(a) REQUERENTE: PATRICIA 

GARCIA LOBATO SIQUEIRA - MT20295/O REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Advogado do(a) 

REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - 

MT13245-A DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as 

partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores 

Públicos, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA 

AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão realizadas no seguinte 

endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente 

Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 17 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008654-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEDIR ANTUNES DE MEDEIROS (AUTOR)

DANIELLE APARECIDA ANTUNES DE MEDEIROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHANY APARECIDA MEDEIROS DE BARROS OAB - MT15307-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REU)

DECOLAR. COM LTDA. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: LEDIR ANTUNES DE MEDEIROS 

Endereço: AVENIDA SENADOR FILINTO MÜLLER, 516, ED. BARCELONA 

AP. 202, DUQUE DE CAXIAS II, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-400 Nome: 

DANIELLE APARECIDA ANTUNES DE MEDEIROS Endereço: AVENIDA 

SENADOR FILINTO MÜLLER, ED. BARCELONA AP. 202, DUQUE DE 

CAXIAS II, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-400 Senhor(a) LEDIR ANTUNES DE 

MEDEIROS e outros: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1008654-75.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 29.674,00 ESPÉCIE: 

[Cancelamento de vôo, Abatimento proporcional do preço, Indenização por 

Dano Material, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 8ª JEC Data: 16/06/2020 Hora: 14:10 AUTOR: LEDIR ANTUNES DE 

MEDEIROS, DANIELLE APARECIDA ANTUNES DE MEDEIROS Advogado 

do(a) AUTOR: NATHANY APARECIDA MEDEIROS DE BARROS - 

MT15307-O Advogado do(a) AUTOR: NATHANY APARECIDA MEDEIROS 
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DE BARROS - MT15307-O REQUERIDO(A): LATAM AIRLINES GROUP S/A 

e outros DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 17 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010052-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS HIROJI SUSUKI (REQUERENTE)

DRIELLY APARECIDA BATISTA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS OAB - MT25973-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: REGIS HIROJI SUSUKI Endereço: 

RUA SEIS, QUADRA 21 LT 22, RESIDENCIAL TROP VILLE, PARQUE 

RESIDENCIAL TROPICAL VILLE, CUIABÁ - MT - CEP: 78042-817 Nome: 

DRIELLY APARECIDA BATISTA BORGES Endereço: RUA SEIS, QD 21 LT 

22, RESIDENCIAL TROP VILLE, PARQUE RESIDENCIAL TROPICAL VILLE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78042-817 Senhor(a) REGIS HIROJI SUSUKI e outros: 

A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1010052-57.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Fornecimento 

de Energia Elétrica, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 16/06/2020 Hora: 14:00 REQUERENTE: REGIS 

HIROJI SUSUKI, DRIELLY APARECIDA BATISTA BORGES Advogado do(a) 

REQUERENTE: DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - MT25973-O 

Advogado do(a) REQUERENTE: DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS 

RAMOS - MT25973-O REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 17 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010052-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS HIROJI SUSUKI (REQUERENTE)

DRIELLY APARECIDA BATISTA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS OAB - MT25973-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, RUA 

VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78010-900 Senhor(a) ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerida, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1010052-57.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 
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[DIREITO DO CONSUMIDOR, Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização 

por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

16/06/2020 Hora: 14:00 REQUERENTE: REGIS HIROJI SUSUKI, DRIELLY 

APARECIDA BATISTA BORGES Advogado do(a) REQUERENTE: DENY 

SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - MT25973-O Advogado do(a) 

REQUERENTE: DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - MT25973-O 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Advogado do(a) REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- MS5871-A DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as 

partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores 

Públicos, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA 

AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão realizadas no seguinte 

endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente 

Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 17 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012461-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS LINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DANTAS DE AREA LEAO MONTEIRO OAB - MT27271/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: MARIA DAS GRACAS LINO 

Endereço: RUA MÁRIO DE ANDRADE, 32, SANTA CRUZ, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78068-197 Senhor(a) MARIA DAS GRACAS LINO: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1012461-06.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

15.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Fornecimento de Energia 

Elétrica]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 16/06/2020 Hora: 

14:20 REQUERENTE: MARIA DAS GRACAS LINO Advogado do(a) 

REQUERENTE: FERNANDA DANTAS DE AREA LEAO MONTEIRO - 

MT27271/O REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 17 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012461-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS LINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DANTAS DE AREA LEAO MONTEIRO OAB - MT27271/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: Rua Manoel dos Santos 

Coimbra, 184, Inexistente, Bandeirantes, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-150 

Senhor(a) ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A: 

A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 
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finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerida, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1012461-06.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Fornecimento 

de Energia Elétrica]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

16/06/2020 Hora: 14:20 REQUERENTE: MARIA DAS GRACAS LINO 

Advogado do(a) REQUERENTE: FERNANDA DANTAS DE AREA LEAO 

MONTEIRO - MT27271/O REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Advogado do(a) REQUERIDO: MAYARA 

BENDO LECHUGA - MT20191-A DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar 

de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, 

ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 17 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008803-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUDITE BATISTA GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT9225-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: CLARO S.A. Endereço: AVENIDA 

BRASÍLIA, 146, Quiosque 07, JARDIM DAS AMÉRICAS, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78060-601 Senhor(a) CLARO S.A.: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerida, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1008803-71.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Abatimento proporcional do preço]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 16/06/2020 Hora: 

14:30 AUTOR: JUDITE BATISTA GUIMARAES Advogado do(a) AUTOR: 

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - MT9225-O REQUERIDO: CLARO S.A. 

Advogado do(a) REQUERIDO: AOTORY DA SILVA SOUZA - MS7785-A 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 17 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008803-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUDITE BATISTA GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT9225-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: JUDITE BATISTA GUIMARAES 

Endereço: RUA CINQÜENTA E SEIS, 06, quadra 195, PEDRA 90, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78099-280 Senhor(a) JUDITE BATISTA GUIMARAES: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1008803-71.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Abatimento 

proporcional do preço]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

16/06/2020 Hora: 14:30 AUTOR: JUDITE BATISTA GUIMARAES Advogado 

do(a) AUTOR: SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - MT9225-O 

REQUERIDO(A): CLARO S.A. DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 

1. O não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 17 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010581-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KEZIA MARIA GOMES PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA CARVALHO OAB - MT17658-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: CLARO S.A. Endereço: RUA HENRI 

DUNANT, 780, - ATÉ 817/818, SANTO AMARO, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04709-110 Senhor(a) CLARO S.A.: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerida, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1010581-76.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 22.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 16/06/2020 Hora: 14:40 REQUERENTE: KEZIA 

MARIA GOMES PEDROSO Advogado do(a) REQUERENTE: CRISTIANE 

PEREIRA CARVALHO - MT17658-O REQUERIDO: CLARO S.A. Advogado 

do(a) REQUERIDO: AOTORY DA SILVA SOUZA - MS7785-A 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 17 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010581-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KEZIA MARIA GOMES PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA CARVALHO OAB - MT17658-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: KEZIA MARIA GOMES PEDROSO 

Endereço: RUA MARANGUAPE, 602, SANTO ANTÔNIO DO PEDREGAL, 
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CUIABÁ - MT - CEP: 78060-365 Senhor(a) KEZIA MARIA GOMES 

PEDROSO: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1010581-76.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 22.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

16/06/2020 Hora: 14:40 REQUERENTE: KEZIA MARIA GOMES PEDROSO 

Advogado do(a) REQUERENTE: CRISTIANE PEREIRA CARVALHO - 

MT17658-O REQUERIDO(A): CLARO S.A. DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 17 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010792-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA BRENDA MELO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR GONCALVES ROSA OAB - MT18662-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: IUNI EDUCACIONAL S/A. Endereço: 

UNIC - UNIVERSIDADE DE CUIABÁ, AVENIDA MANOEL JOSÉ DE ARRUDA 

3100, JARDIM EUROPA, CUIABÁ - MT - CEP: 78065-900 Senhor(a) IUNI 

EDUCACIONAL S/A.: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerida, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1010792-15.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 24.787,85 ESPÉCIE: 

[Protesto Indevido de Título]->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 16/06/2020 Hora: 

14:50 REQUERENTE: JULIA BRENDA MELO DA SILVA Advogado do(a) 

REQUERENTE: GILMAR GONCALVES ROSA - MT18662-O REQUERIDO: 

IUNI EDUCACIONAL S/A. Advogado do(a) REQUERIDO: RHAICA DORILEO 

PEREIRA LEITE - MT0018985A DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 

1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 17 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010792-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA BRENDA MELO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR GONCALVES ROSA OAB - MT18662-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: JULIA BRENDA MELO DA SILVA 

Endereço: RUA BARÃO DE BATOVI, 3, QD. 32, CASA 03, CANELAS, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78148-050 Senhor(a) JULIA BRENDA MELO 

DA SILVA: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 
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e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1010792-15.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 24.787,85 ESPÉCIE: [Protesto Indevido de Título]->PETIÇÃO 

CÍVEL (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC 

Data: 16/06/2020 Hora: 14:50 REQUERENTE: JULIA BRENDA MELO DA 

SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: GILMAR GONCALVES ROSA - 

MT18662-O REQUERIDO(A):  IUNI EDUCACIONAL S/A. 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 17 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010623-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA NOLETO ROCHA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA NOLETO ROCHA DO NASCIMENTO OAB - MT14851/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: AMANDA NOLETO ROCHA DO 

NASCIMENTO Endereço: RUA PADRE WANIR DELFINO CÉSAR, 386, - 

LADO PAR, GOIABEIRAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78032-195 Senhor(a) 

AMANDA NOLETO ROCHA DO NASCIMENTO: A presente carta, referente 

ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1010623-28.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

8.798,24 ESPÉCIE: [Abatimento proporcional do preço]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 16/06/2020 Hora: 15:00 

REQUERENTE: AMANDA NOLETO ROCHA DO NASCIMENTO Advogado 

do(a) REQUERENTE: AMANDA NOLETO ROCHA DO NASCIMENTO - 

MT14851/O REQUERIDO(A): CLARO S.A. e outros DESPACHO/DECISÃO: 

“” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e 

não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 17 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010623-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA NOLETO ROCHA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA NOLETO ROCHA DO NASCIMENTO OAB - MT14851/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: CLARO S.A. Endereço: RUA 

GENEROSO PONCE, 181, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-430 

Nome: LOJAS RENNER S.A. Endereço: AVENIDA G, Shopping Pantanal, 

JARDIM ACLIMAÇÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-250 Senhor(a) CLARO 

S.A. e outros: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerida, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1010623-28.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 8.798,24 ESPÉCIE: 

[Abatimento proporcional do preço]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 
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Sala: 8ª JEC Data: 16/06/2020 Hora: 15:00 REQUERENTE: AMANDA 

NOLETO ROCHA DO NASCIMENTO Advogado do(a) REQUERENTE: 

AMANDA NOLETO ROCHA DO NASCIMENTO - MT14851/O REQUERIDO: 

CLARO S.A., LOJAS RENNER S.A. Advogado do(a) REQUERIDO: AOTORY 

DA SILVA SOUZA - MS7785-A Advogado do(a) REQUERIDO: AOTORY 

DA SILVA SOUZA - MS7785-A DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar 

de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, 

ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 17 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010917-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DE ARRUDA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO OAB - MT15714-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: JULIANA DE ARRUDA PINHEIRO 

Endereço: Rua Coronel Vicente de Figueredo s/n, 57, Centro, NOSSA 

SENHORA DA GUIA (CUIABÁ) - MT - CEP: 78104-970 Senhor(a) JULIANA 

DE ARRUDA PINHEIRO: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1010917-80.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 34.460,80 ESPÉCIE: 

[Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização por Dano Material, 

Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 16/06/2020 Hora: 

15:10 REQUERENTE: JULIANA DE ARRUDA PINHEIRO Advogado do(a) 

REQUERENTE: UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - MT15714-O 

REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 17 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010917-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DE ARRUDA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO OAB - MT15714-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, 184, RUA 

VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78010-900 Senhor(a) ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 
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Senhoria na qualidade de parte requerida, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1010917-80.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 34.460,80 ESPÉCIE: 

[Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização por Dano Material, 

Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 16/06/2020 Hora: 

15:10 REQUERENTE: JULIANA DE ARRUDA PINHEIRO Advogado do(a) 

REQUERENTE: UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - MT15714-O REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Advogado 

do(a) REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871-A 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 17 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015681-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERENICE RIBEIRO DA SILVA PROENCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE ALMEIDA ALVES OAB - MT23879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016481-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL CARVALHO MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SOUZA AMARAL OAB - MT23226/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016481-40.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JAMIL 

CARVALHO MENDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIELLE 

SOUZA AMARAL POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

16/06/2020 Hora: 15:40 , no endereço: . 17 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003724-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA SIMONE DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007909-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA COUTINHO DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAISA PIRES VIDAL OAB - MT21600/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

CORPOREOS - SERVICOS ESTETICOS LTDA (REQUERIDO)

PAGOLIVRE TECNOLOGIA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: BANCO BRADESCO SA Endereço: 

BANCO BRADESCO, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3475, CENTRO NORTE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 Nome: CORPOREOS - SERVICOS 

ESTETICOS LTDA Endereço: AVENIDA BRASÍLIA, JARDIM DAS 

AMÉRICAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-601 Nome: PAGOLIVRE 

TECNOLOGIA S.A Endereço: RUA MOURATO COELHO, - ATÉ 393 - LADO 

ÍMPAR, PINHEIROS, SÃO PAULO - SP - CEP: 05417-010 Senhor(a) BANCO 

BRADESCO SA e outros (2): A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerida, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1007909-95.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 12.600,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Material, Indenização 

por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

16/06/2020 Hora: 15:30 REQUERENTE: DANIELA COUTINHO DE AQUINO 

Advogado do(a) REQUERENTE: MAISA PIRES VIDAL - MT21600/O 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA, CORPOREOS - SERVICOS 
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ESTETICOS LTDA, PAGOLIVRE TECNOLOGIA S.A Advogado do(a) 

REQUERIDO: MAURO PAULO GALERA MARI - MT3056-O 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 17 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007909-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA COUTINHO DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAISA PIRES VIDAL OAB - MT21600/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

CORPOREOS - SERVICOS ESTETICOS LTDA (REQUERIDO)

PAGOLIVRE TECNOLOGIA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: DANIELA COUTINHO DE AQUINO 

Endereço: RUA BUENOS AIRES, 1201, JARDIM DAS AMÉRICAS, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78060-634 Senhor(a) DANIELA COUTINHO DE AQUINO: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1007909-95.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 12.600,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização 

por Dano Material, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 16/06/2020 Hora: 15:30 REQUERENTE: DANIELA 

COUTINHO DE AQUINO Advogado do(a) REQUERENTE: MAISA PIRES 

VIDAL - MT21600/O REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO SA e outros (2) 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 17 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016892-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010699-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRAZ LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: MARCELO BRAZ LEITE Endereço: 

RUA A 8, 28, PARQUE NOVA ESPERANÇA I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78098-554 Senhor(a) MARCELO BRAZ LEITE: A presente carta, referente 

ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1010699-52.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

41.800,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 16/06/2020 Hora: 

16:00 AUTOR: MARCELO BRAZ LEITE Advogado do(a) AUTOR: CARLOS 

EDUARDO DE MELO ROSA - MT10097-O REQUERIDO(A): OI 

BRASILTELECOM DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 17 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010699-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRAZ LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: OI BRASILTELECOM Endereço: RUA 

BARÃO DE MELGAÇO, 3209, - DE 1747/1748 A 3269/3270, CENTRO SUL, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78020-800 Senhor(a) OI BRASILTELECOM: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerida, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1010699-52.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 41.800,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

16/06/2020 Hora: 16:00 AUTOR: MARCELO BRAZ LEITE Advogado do(a) 

AUTOR: CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - MT10097-O REU: OI 

BRASILTELECOM Advogado do(a) REU: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - MT13245-A DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar 

de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, 

ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 17 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010644-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELLEN KARINI SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXWELL BARROS SAMPAIO OAB - MT25408/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 
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(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: HELLEN KARINI SILVA Endereço: 

RUA O, CASA 3, QUADRA 34, NOVA ESPERANÇA, 03, CDD COXIPO DA 

PONTE, BAIRRO NOVA ESPERANÇA, CUIABÁ - MT - CEP: 78070-971 

Senhor(a) HELLEN KARINI SILVA: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1010644-04.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Cobrança indevida de ligações]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 16/06/2020 Hora: 

16:10 Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 16:40 

AUTOR: HELLEN KARINI SILVA Advogado do(a) AUTOR: MAXWELL 

BARROS SAMPAIO - MT25408/O REQUERIDO(A): OI BRASILTELECOM 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 17 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010644-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELLEN KARINI SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXWELL BARROS SAMPAIO OAB - MT25408/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: OI BRASILTELECOM Endereço: 

EDIFÍCIO ESTAÇÃO TELEFONICA, S/N, SCN QUADRA 3 BLOCO A, SETOR 

COMERCIAL NORTE, QUADRA 03 BL A, BRASÍLIA - DF - CEP: 70713-900 

Senhor(a) OI BRASILTELECOM: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerida, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1010644-04.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Cobrança indevida de ligações]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 16/06/2020 Hora: 

16:10 Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 16:40 

AUTOR: HELLEN KARINI SILVA Advogado do(a) AUTOR: MAXWELL 

BARROS SAMPAIO - MT25408/O REU: OI BRASILTELECOM Advogado 

do(a) REU: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - 

MT13245-A DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as 

partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores 

Públicos, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA 

AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão realizadas no seguinte 

endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente 

Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 17 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014834-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO MAURICIO DE MORAIS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016485-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA CRISTINA CABRERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT12209-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS GIARETTA (REQUERIDO)

KETLE NATALIA VIEIRA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016485-77.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RENATA 

CRISTINA CABRERA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VAGNER 

SPIGUEL JUNIOR POLO PASSIVO: KETLE NATALIA VIEIRA DO 

NASCIMENTO e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 16/06/2020 Hora: 16:30 , no endereço: . 17 de 

abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002205-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE SILVA DE ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016153-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI DA SILVA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012123-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR CALDAS RODRIGUES (INTERESSADO)

GIVANILDO GOMES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIVANILDO GOMES OAB - MT12635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAN SCHWINGEL (REQUERIDO)

NELSON SCHWINGEL (REQUERIDO)

ANDRE SCHWINGEL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: GIVANILDO GOMES Endereço: 

Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 2368, Edificio Top Tower, sala 

904, Bosque da Saúde, CUIABÁ - MT - CEP: 78118-030 Nome: WALDIR 

CALDAS RODRIGUES Endereço: Avenida Historiador Rubens de 

Mendonça, 2368, Bosque da Saúde, CUIABÁ - MT - CEP: 78118-030 

Senhor(a) GIVANILDO GOMES e outros: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1012123-66.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 38.403,90 ESPÉCIE: 

[Pagamento]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

16/06/2020 Hora: 16:50 INTERESSADO: GIVANILDO GOMES, WALDIR 

CALDAS RODRIGUES Advogado do(a) INTERESSADO: GIVANILDO 

GOMES - MT12635-O Advogado do(a) INTERESSADO: GIVANILDO GOMES 

- MT12635-O REQUERIDO(A): ANDRE SCHWINGEL e outros (2) 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 17 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005287-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE DE SIQUEIRA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 
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CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: DANIELLE DE SIQUEIRA 

NOGUEIRA Endereço: RUA CORONEL NETO, 894, - DE 367/368 A 

1585/1586, GOIABEIRAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-000 Senhor(a) 

DANIELLE DE SIQUEIRA NOGUEIRA: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1005287-43.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 0,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Fornecimento de Água, Indenização por Dano 

Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 16/06/2020 Hora: 

16:20 REQUERENTE: DANIELLE DE SIQUEIRA NOGUEIRA Advogado do(a) 

REQUERENTE: LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - MT0021410A 

REQUERIDO(A): Aguas Cuiabá S/A DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 17 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016431-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO POSSAS DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA LUCI SCHULLER OAB - MT16791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO EDIFICIO MAISON PARIS (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012612-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO DUTRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBENIS PEREIRA JARA OAB - MT15967-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (REQUERIDO)

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: JOAO BOSCO DUTRA DA SILVA 

Endereço: RUA Y, 22, QDRA 42, NOVA ESPERANÇA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78098-000 Senhor(a) JOAO BOSCO DUTRA DA SILVA: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1012612-69.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.658,34 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 16/06/2020 Hora: 17:00 REQUERENTE: JOAO 

BOSCO DUTRA DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: UBENIS 

PEREIRA JARA - MT15967-O REQUERIDO(A): MOVEIS ROMERA LTDA e 

outros DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 17 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015120-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANIL ADELSON DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 
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ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012612-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO DUTRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBENIS PEREIRA JARA OAB - MT15967-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (REQUERIDO)

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: JOAO BOSCO DUTRA DA SILVA 

Endereço: RUA Y, 22, QDRA 42, NOVA ESPERANÇA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78098-000 Senhor(a) JOAO BOSCO DUTRA DA SILVA: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1012612-69.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.658,34 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 16/06/2020 Hora: 17:00 REQUERENTE: JOAO 

BOSCO DUTRA DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: UBENIS 

PEREIRA JARA - MT15967-O REQUERIDO(A): MOVEIS ROMERA LTDA e 

outros DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 17 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016496-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS YUKIO KANEKO (AUTOR)

ERICA HIGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER RODRIGUES OAB - MT21475/O (ADVOGADO(A))

RENAN PHELIPE SANTOS VILELA OAB - MT21310-O (ADVOGADO(A))

RENATO FURTUNATO JACOBS OAB - MT22021-O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA OAB - MT26211/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCALIZA RENT A CAR SA (REU)

 

PROCESSO n. 1016496-09.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCOS YUKIO 

KANEKO e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RENAN PHELIPE 

SANTOS VILELA, WAGNER RODRIGUES, RENATO FURTUNATO JACOBS, 

ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA POLO PASSIVO: LOCALIZA RENT A 

CAR SA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 16/06/2020 Hora: 17:20 , no endereço: . 17 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016498-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OALES RIBEIRO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016498-76.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:OALES RIBEIRO 

DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VITOR 

BERNARDINELLI DACACHE POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 16/06/2020 

Hora: 17:30 , no endereço: . 17 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009354-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GONCALVES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT11997-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: FRANCISCO GONCALVES DA 

CRUZ Endereço: RUA MARABÁ, 219, Pedregal, CUIABÁ - MT - CEP: 

78055-040 Senhor(a) FRANCISCO GONCALVES DA CRUZ: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1009354-51.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 40.733,16 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato 

e devolução do dinheiro]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

16/06/2020 Hora: 17:10 REQUERENTE: FRANCISCO GONCALVES DA 

CRUZ Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - MT11997-O REQUERIDO(A): REALIZA ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA e outros DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 

1. O não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 
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Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 17 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011037-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DONIZETI COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO DE ALMEIDA FERREIRA OAB - MT19625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LEITE DA CUNHA (REQUERIDO)

FERNANDO LUIZ DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ANTONIO DONIZETI COSTA 

Endereço: RUA DA FÉ, 200, EDIFICIO GRAN ARENA, JARDIM PRIMAVERA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78030-090 Senhor(a) ANTONIO DONIZETI COSTA: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1011037-26.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 13.084,83 ESPÉCIE: [Acidente de Trânsito, Acidente de 

Trânsito]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 16/06/2020 

Hora: 17:40 REQUERENTE: ANTONIO DONIZETI COSTA Advogado do(a) 

REQUERENTE: CASSIO DE ALMEIDA FERREIRA - MT19625-O 

REQUERIDO(A): FERNANDO LUIZ DA SILVA e outros 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 17 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011756-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADAURY GOMES LEITE JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNELIZE ELIZE GOMES OAB - MT26617/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ADAURY GOMES LEITE JUNIOR 

Endereço: RUA DA ENCARNAÇÃO, 241, JARDIM PRIMAVERA, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78030-120 Senhor(a) ADAURY GOMES LEITE JUNIOR: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1011756-08.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, DIREITO DO 

CONSUMIDOR, Estabelecimentos de Ensino, Inclusão Indevida em Cadastro 

de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

17/06/2020 Hora: 08:30 AUTOR: ADAURY GOMES LEITE JUNIOR 

Advogado do(a) AUTOR: ANNELIZE ELIZE GOMES - MT26617/O 

REQUERIDO(A): EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 17 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 
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o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004657-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ORMANDIR SILVA BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA RUTE PAES DE BARROS MULLER OAB - MT14127-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAONI FIGUEIREDO DE ARRUDA (REU)

CONDOMINIO RESIDENCIAL HARMONIA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ORMANDIR SILVA BORGES 

Endereço: RUA ALMIRANTE HENRIQUE PINHEIRO GUEDES, 160, ed 

privilege - ap 31, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-306 

Senhor(a) ORMANDIR SILVA BORGES: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1004657-84.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 41.800,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC 

Data: 16/06/2020 Hora: 17:50 AUTOR: ORMANDIR SILVA BORGES 

Advogado do(a) AUTOR: ANNA RUTE PAES DE BARROS MULLER - 

MT14127-O REQUERIDO(A): RAONI FIGUEIREDO DE ARRUDA e outros 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 17 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009313-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI SOCORRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710-O (ADVOGADO(A))

ERICA MARTINS DA CRUZ OAB - MT25999/O (ADVOGADO(A))

GENILAINE URUGUAY DE ALMEIDA CARLOS OAB - MT25947-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MACHADO PEREIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAELA REINERS GONCALVES OAB - MT14875/O-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ROSELI SOCORRO DA SILVA 

Endereço: RUA U, 30, Quadra 03, Novo Colorado, CUIABÁ - MT - CEP: 

78035-000 Senhor(a) ROSELI SOCORRO DA SILVA: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1009313-84.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

30.000,00 ESPÉCIE: [Abatimento proporcional do preço, Indenização por 

Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

17/06/2020 Hora: 08:40 AUTOR: ROSELI SOCORRO DA SILVA Advogados 

do(a) AUTOR: ERICA MARTINS DA CRUZ - MT25999/O, EDSON ANTONIO 

CARLOS - MT20710-O, GENILAINE URUGUAY DE ALMEIDA CARLOS - 

MT25947-O REQUERIDO(A): INSTITUTO MACHADO PEREIRA 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 17 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 
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comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009313-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI SOCORRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710-O (ADVOGADO(A))

ERICA MARTINS DA CRUZ OAB - MT25999/O (ADVOGADO(A))

GENILAINE URUGUAY DE ALMEIDA CARLOS OAB - MT25947-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MACHADO PEREIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAELA REINERS GONCALVES OAB - MT14875/O-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ROSELI SOCORRO DA SILVA 

Endereço: RUA U, 30, Quadra 03, Novo Colorado, CUIABÁ - MT - CEP: 

78035-000 Senhor(a) ROSELI SOCORRO DA SILVA: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1009313-84.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

30.000,00 ESPÉCIE: [Abatimento proporcional do preço, Indenização por 

Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

17/06/2020 Hora: 08:40 AUTOR: ROSELI SOCORRO DA SILVA Advogados 

do(a) AUTOR: ERICA MARTINS DA CRUZ - MT25999/O, EDSON ANTONIO 

CARLOS - MT20710-O, GENILAINE URUGUAY DE ALMEIDA CARLOS - 

MT25947-O REQUERIDO(A): INSTITUTO MACHADO PEREIRA 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 17 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009313-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI SOCORRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710-O (ADVOGADO(A))

ERICA MARTINS DA CRUZ OAB - MT25999/O (ADVOGADO(A))

GENILAINE URUGUAY DE ALMEIDA CARLOS OAB - MT25947-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MACHADO PEREIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAELA REINERS GONCALVES OAB - MT14875/O-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ROSELI SOCORRO DA SILVA 

Endereço: RUA U, 30, Quadra 03, Novo Colorado, CUIABÁ - MT - CEP: 

78035-000 Senhor(a) ROSELI SOCORRO DA SILVA: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1009313-84.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

30.000,00 ESPÉCIE: [Abatimento proporcional do preço, Indenização por 

Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

17/06/2020 Hora: 08:40 AUTOR: ROSELI SOCORRO DA SILVA Advogados 

do(a) AUTOR: ERICA MARTINS DA CRUZ - MT25999/O, EDSON ANTONIO 

CARLOS - MT20710-O, GENILAINE URUGUAY DE ALMEIDA CARLOS - 

MT25947-O REQUERIDO(A): INSTITUTO MACHADO PEREIRA 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 17 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 
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ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009313-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI SOCORRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710-O (ADVOGADO(A))

ERICA MARTINS DA CRUZ OAB - MT25999/O (ADVOGADO(A))

GENILAINE URUGUAY DE ALMEIDA CARLOS OAB - MT25947-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MACHADO PEREIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAELA REINERS GONCALVES OAB - MT14875/O-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: INSTITUTO MACHADO PEREIRA 

Endereço: AVENIDA DA FEB, 1275, (LOT MANGA), PONTE NOVA, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78115-806 Senhor(a) INSTITUTO 

MACHADO PEREIRA: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerida, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1009313-84.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 30.000,00 ESPÉCIE: 

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 17/06/2020 Hora: 

08:40 AUTOR: ROSELI SOCORRO DA SILVA Advogados do(a) AUTOR: 

ERICA MARTINS DA CRUZ - MT25999/O, EDSON ANTONIO CARLOS - 

MT20710-O, GENILAINE URUGUAY DE ALMEIDA CARLOS - MT25947-O 

REU: INSTITUTO MACHADO PEREIRA Advogado do(a) REU: RAFAELA 

REINERS GONCALVES - MT14875/O-O DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar 

de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, 

ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 17 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003859-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA MARIA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: SISTEMA DE ENSINO SAO 

BENEDITO LTDA - ME Endereço: RUA SÃO BENEDITO, 893, - DE 731/732 

AO FIM, AREÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-258 Senhor(a) SISTEMA DE 

ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1003859-26.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 2.945,67 ESPÉCIE: 

[Compromisso]->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 17/06/2020 Hora: 08:50 

REQUERENTE: SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME Advogado 

do(a) REQUERENTE: CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES - MT15268/B-B 

REQUERIDO(A): APARECIDA MARIA DE OLIVEIRA SILVA 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 17 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 
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acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012374-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OLDEMIR CARLOS ALVES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT17672-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: OLDEMIR CARLOS ALVES DA 

COSTA Endereço: RUA SETE, casa 10, LOTEAMENTO BELITA COSTA 

MARQUES, CUIABÁ - MT - CEP: 78091-318 Senhor(a) OLDEMIR CARLOS 

ALVES DA COSTA: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1012374-50.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 25.000,00 ESPÉCIE: 

[Fornecimento de Energia Elétrica, Abatimento proporcional do preço]

->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 8ª JEC Data: 17/06/2020 Hora: 09:00 REQUERENTE: OLDEMIR 

CARLOS ALVES DA COSTA Advogado do(a) REQUERENTE: LUCIANA 

MARTINS DE OLIVEIRA - MT17672-O REQUERIDO(A): ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 17 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012374-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OLDEMIR CARLOS ALVES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT17672-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: RUA VEREADOR JOÃO 

BARBOSA CARAMURU, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-040 

Senhor(a) ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A: 

A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerida, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1012374-50.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 25.000,00 ESPÉCIE: [Fornecimento de Energia Elétrica, 

Abatimento proporcional do preço]->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 17/06/2020 Hora: 

09:00 REQUERENTE: OLDEMIR CARLOS ALVES DA COSTA Advogado 

do(a) REQUERENTE: LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA - MT17672-O 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Advogado do(a) REQUERIDO: MAYARA BENDO LECHUGA - 

MT20191-A DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as 

partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores 

Públicos, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA 

AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão realizadas no seguinte 

endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente 

Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 17 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 
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comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012075-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO 

Endereço: RUA SESSENTA E NOVE, 05, CPA III, CUIABÁ - MT - CEP: 

78058-464 Senhor(a) LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1012075-73.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.347,60 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 17/06/2020 Hora: 09:10 REQUERENTE: LUCIANA 

OLIVEIRA CARVALHO Advogado do(a) REQUERENTE: ANTONIO GOMES 

DE ALMEIDA NETO - MT18314-O REQUERIDO(A): ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 17 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012075-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, RUA 

VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78010-900 Senhor(a) ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerida, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1012075-73.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.347,60 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC 

Data: 17/06/2020 Hora: 09:10 REQUERENTE: LUCIANA OLIVEIRA 

CARVALHO Advogado do(a) REQUERENTE: ANTONIO GOMES DE 

ALMEIDA NETO - MT18314-O REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Advogado do(a) REQUERIDO: MAYARA 

BENDO LECHUGA - MT20191-A DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar 

de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, 

ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 17 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 
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Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018541-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVETE TERESINHA COSER RIEDI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: VISUAL FORMATURAS LTDA - ME 

Endereço: Rua 13, Lote 15/16, Quadra 18, MORADA DOS NOBRES, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78068-090 Senhor(a) VISUAL FORMATURAS LTDA - 

ME: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1018541-20.2019.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 1.784,86 ESPÉCIE: [Inadimplemento]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 17/06/2020 Hora: 09:20 REQUERENTE: VISUAL 

FORMATURAS LTDA - ME Advogados do(a) REQUERENTE: GIOVANE 

GUALBERTO DE ALMEIDA - MT17809-O, BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - MT14559-A REQUERIDO(A): ALVETE TERESINHA COSER RIEDI 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 17 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018541-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVETE TERESINHA COSER RIEDI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: VISUAL FORMATURAS LTDA - ME 

Endereço: Rua 13, Lote 15/16, Quadra 18, MORADA DOS NOBRES, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78068-090 Senhor(a) VISUAL FORMATURAS LTDA - 

ME: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1018541-20.2019.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 1.784,86 ESPÉCIE: [Inadimplemento]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 17/06/2020 Hora: 09:20 REQUERENTE: VISUAL 

FORMATURAS LTDA - ME Advogados do(a) REQUERENTE: GIOVANE 

GUALBERTO DE ALMEIDA - MT17809-O, BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - MT14559-A REQUERIDO(A): ALVETE TERESINHA COSER RIEDI 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 17 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 
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https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007005-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO IVO MENDANHA C. CAIXETA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT15188-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: PEDRO IVO MENDANHA C. 

CAIXETA - ME Endereço: AVENIDA GOVERNADOR DANTE MARTINS DE 

OLIVEIRA, 1349, - LADO ÍMPAR, CARUMBÉ, CUIABÁ - MT - CEP: 

78050-700 Senhor(a) PEDRO IVO MENDANHA C. CAIXETA - ME: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1007005-75.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.386,62 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Telefonia]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 17/06/2020 Hora: 

09:30 Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 01/04/2020 Hora: 14:00 

AUTOR: PEDRO IVO MENDANHA C. CAIXETA - ME Advogado do(a) 

AUTOR: HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA - MT15188-O REQUERIDO(A): 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. 

O não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 17 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020378-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO BIANCARDINI DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VRG LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017378-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL DA SILVA BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT13356-O 

(ADVOGADO(A))

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: SAMUEL DA SILVA BARRETO 

Endereço: RUA BENEDITO ESCALANTE, Q04-C12, (LOT VI SADIA), PONTE 

NOVA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78115-510 Senhor(a) SAMUEL DA 

SILVA BARRETO: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1017378-05.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 24.446,54 ESPÉCIE: 

[Prestação de Serviços]->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 17/06/2020 Hora: 09:40 

REQUERENTE: SAMUEL DA SILVA BARRETO Advogados do(a) 

REQUERENTE: JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - MT13356-O, GAIA 

DE SOUZA ARAUJO MENEZES - MT20237-O REQUERIDO(A): HOSPITAL 

JARDIM CUIABA LTDA - ME DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. 

O não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 17 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 
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localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017378-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL DA SILVA BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT13356-O 

(ADVOGADO(A))

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: SAMUEL DA SILVA BARRETO 

Endereço: RUA BENEDITO ESCALANTE, Q04-C12, (LOT VI SADIA), PONTE 

NOVA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78115-510 Senhor(a) SAMUEL DA 

SILVA BARRETO: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1017378-05.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 24.446,54 ESPÉCIE: 

[Prestação de Serviços]->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 17/06/2020 Hora: 09:40 

REQUERENTE: SAMUEL DA SILVA BARRETO Advogados do(a) 

REQUERENTE: JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - MT13356-O, GAIA 

DE SOUZA ARAUJO MENEZES - MT20237-O REQUERIDO(A): HOSPITAL 

JARDIM CUIABA LTDA - ME DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. 

O não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 17 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009864-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO FRANK MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIESER DA SILVA LEITE OAB - MT6384-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: VICTOR HUGO FRANK 

MAGALHAES Endereço: Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 320, 

quadra 07, Bosque da Saúde, CUIABÁ - MT - CEP: 78118-030 Senhor(a) 

VICTOR HUGO FRANK MAGALHAES: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1009864-64.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PETIÇÃO CÍVEL (241) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

16/06/2020 Hora: 15:50 REQUERENTE: VICTOR HUGO FRANK 

MAGALHAES Advogado do(a) REQUERENTE: ELIESER DA SILVA LEITE - 

MT6384-O REQUERIDO(A):  TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 17 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001376-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SOUZA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014853-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELE CRISTINA BATISTA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0014065-11.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRANIL GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0014065-11.2011.8.11.0041 POLO ATIVO:IRANIL GOMES 

DE SOUZA POLO PASSIVO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/07/2020 Hora: 

08:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 16 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500781-91.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA MARLENE DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY NOGUEIRA BARBOSA OAB - MT4678-O (ADVOGADO(A))

HUMBERTO MARQUES DA SILVA OAB - MT9725-O (ADVOGADO(A))

CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA OAB - MT10344-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco do Brasil (EXECUTADO)

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

PATRICIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE OAB - MT7892-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500781-91.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: LUZIA MARLENE DIAS 

EXECUTADO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL, BANCO DO BRASIL 

Vistos, etc. Ao cálculo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000935-81.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA MEDEIROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT16014-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000935-81.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: ELZA MEDEIROS EXECUTADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Encaminha-se para o cálculo de 

mora, conforme disposto no art. 8° do Provimento n.º 20/2020-CM, de 1° 

de abril de 2020, disponibilizado no Dje n.º 10710 de 03/04/2020. Intime-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500649-97.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TERTULIANO AMARILHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESARIO RABELO DE AMORIM OAB - MT4665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500649-97.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: TERTULIANO AMARILHA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Cumpra-se o 

despacho de id. 27847727. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014431-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BOTELHO SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FANNIA LAIS MARQUES FERRAZ OAB - MT0018507A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1014431-75.2019.8.11.0001 AUTOR(A): MARCELO BOTELHO SOARES 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte autora 

para juntar o demonstrativo de cálculo do total que pretende receber 

devidamente atualizado até a distribuição, de acordo com os índices 

aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública, no prazo de 15 dias. Intime-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502682-60.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI RAMOS PACO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO REUS BIASI OAB - MT3478-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0502682-60.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: CLAUDINEI RAMOS PACO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se as partes 

acerca do cálculo da contadoria, no prazo de 5 dias. Após, conclusos 
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para homologação. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500576-28.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500576-28.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: CARLOS HENRIQUE BARBOSA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Arquive-se, conforme determinado no id. 13990265. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021458-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELLENE LAURA KROPIEC (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA DE JESUS FRANCA OAB - MT25036/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1021458-12.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ELLENE LAURA KROPIEC 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para juntar documento pessoal legível e o demonstrativo de cálculo 

do total que pretende receber devidamente atualizado até a distribuição, 

de acordo com os índices aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública, no 

prazo de 15 dias. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005445-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA POLINATI SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1005445-35.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CAMILA POLINATI SILVA 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Considerando que o requerido já apresentou 

contestação, o que demonstra a falta de interesse em transigir, defere-se 

o pedido de dispensa da audiência de conciliação, com amparo no 

Enunciado n.º 1, aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados 

Especiais. Intime-se a parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se as partes. Após, 

conclusos para sentença. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004405-78.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL MORAES VALENTE OAB - MT21549/O (ADVOGADO(A))

RUTHNEIA CAVALCANTE PEREIRA DE MORAES OAB - 817.252.051-49 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1004405-78.2020.8.11.0002 REPRESENTANTE: RUTHNEIA CAVALCANTE 

PEREIRA DE MORAES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Determina-se que a secretaria promova a retificação do polo passivo, 

conforme petição do id.30502410. Intime-se a parte autora para juntar as 

fichas financeiras atualizadas até a data de distribuição, o comprovante 

de protocolo do pedido administrativo referente ao pedido deduzido em 

juízo e a respectiva decisão negativa da administração pública, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo por ausência de 

interesse de agir. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504912-75.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON ARAUJO FEITOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0504912-75.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: AIRTON ARAUJO FEITOSA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se as partes 

acerca do cálculo da contadoria, no prazo de 5 dias. Após, conclusos 

para homologação. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021472-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KLARIANE RAMOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA DE JESUS FRANCA OAB - MT25036/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1021472-93.2019.8.11.0001 REQUERENTE: KLARIANE RAMOS DE SOUZA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para juntar o demonstrativo de cálculo do total que pretende 

receber devidamente atualizado até a distribuição, de acordo com os 

índices aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública, no prazo de 15 dias. 

Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008309-86.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA DE OLIVEIRA SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCILENE DA SILVA RODRIGUES NEVES OAB - MT23243/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 
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1008309-86.2020.8.11.0041 AUTOR(A): MARISTELA DE OLIVEIRA SOUSA 

REU: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Intime-se a 

parte autora para juntar as fichas financeiras atualizadas até a data da 

distribuição, o demonstrativo de cálculo do total que pretende receber 

devidamente atualizado até a distribuição, de acordo com os índices 

aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública, o comprovante de protocolo do 

pedido administrativo referente ao pedido deduzido em juízo e a respectiva 

decisão negativa da administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção do processo por ausência de interesse de agir. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018407-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THALLITA KELEN FONSECA CASTRILLON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILMA RIBEIRO DA SILVA AZEVEDO OAB - MT7013-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1018407-90.2019.8.11.0001 REQUERENTE: THALLITA KELEN FONSECA 

CASTRILLON REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para juntar o demonstrativo de cálculo do total que 

pretende receber devidamente atualizado até a distribuição, de acordo 

com os índices aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública, no prazo de 15 

(quinze) dias. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005618-02.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA CRISTINA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL MORAES VALENTE OAB - MT21549/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1005618-02.2020.8.11.0041 REQUERENTE: VANIA CRISTINA RODRIGUES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Determina-se que a 

secretaria promova a retificação do polo passivo, conforme petição do 

id.30502416. Intime-se a parte autora para juntar as fichas financeiras 

atualizadas até a data da distribuição, o comprovante de protocolo do 

pedido administrativo referente ao pedido deduzido em juízo e a respectiva 

decisão negativa da administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção do processo por ausência de interesse de agir. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008306-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALQUIRIA DA SILVA DALLACORT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCILENE DA SILVA RODRIGUES NEVES OAB - MT23243/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1008306-34.2020.8.11.0041 AUTOR(A): WALQUIRIA DA SILVA 

DALLACORT REU: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para juntar as fichas financeiras atualizadas até a 

data da distribuição, o demonstrativo de cálculo do total que pretende 

receber devidamente atualizado até a distribuição, de acordo com os 

índices aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública, o comprovante de 

protocolo do pedido administrativo referente ao pedido deduzido em juízo e 

a respectiva decisão negativa da administração pública, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do processo por ausência de 

interesse de agir. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005568-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIANE RAMOS CORONEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL MORAES VALENTE OAB - MT21549/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1005568-73.2020.8.11.0041 REQUERENTE: CASSIANE RAMOS CORONEL 

DA SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Determina-se que a secretaria promova a retificação do polo passivo, 

conforme petição do id.30502423. Intime-se a parte autora para juntar as 

fichas financeiras atualizadas até a data da distribuição, o comprovante 

de protocolo do pedido administrativo referente ao pedido deduzido em 

juízo e a respectiva decisão negativa da administração pública, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo por ausência de 

interesse de agir. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006576-85.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARIDIA PIRES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL MORAES VALENTE OAB - MT21549/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1006576-85.2020.8.11.0041 REQUERENTE: KARIDIA PIRES DE SOUZA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Determina-se que a 

secretaria promova a retificação do polo passivo, conforme petição do 

id.30502399. Intime-se a parte autora para juntar documento pessoal 

legível, as fichas financeiras atualizadas até a data da distribuição, o 

comprovante de protocolo do pedido administrativo referente ao pedido 

deduzido em juízo e a respectiva decisão negativa da administração 

pública, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo 

por ausência de interesse de agir. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008299-42.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEJANNE VIEIRA DE ASSUNCAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCILENE DA SILVA RODRIGUES NEVES OAB - MT23243/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1008299-42.2020.8.11.0041 AUTOR(A): DEJANNE VIEIRA DE ASSUNCAO 

REU: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Intime-se a 

parte autora para juntar as fichas financeiras atualizadas até a data da 
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distribuição, o demonstrativo de cálculo do total que pretende receber 

devidamente atualizado até a distribuição, de acordo com os índices 

aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública, o comprovante de protocolo do 

pedido administrativo referente ao pedido deduzido em juízo e a respectiva 

decisão negativa da administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção do processo por ausência de interesse de agir. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005908-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA CRISTINA DA SILVA CAMPELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL MORAES VALENTE OAB - MT21549/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1005908-17.2020.8.11.0041 REQUERENTE: TANIA CRISTINA DA SILVA 

CAMPELO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Determina-se que a secretaria promova a retificação do polo passivo, 

conforme petição do id.30502400. Intime-se a parte autora para juntar o 

comprovante de protocolo do pedido administrativo referente ao pedido 

deduzido em juízo e a respectiva decisão negativa da administração 

pública, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo 

por ausência de interesse de agir. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500601-46.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Intime-se a parte exequente para apresentar os dados 

bancários, de acordo com o artigo 6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no 

prazo de 5 (cinco) dias. ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016453-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

MOIZES CYPRIANO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

GRAZIELE CASSUCI FRIOSI OAB - MT17921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016453-72.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANTONIO 

SOARES DA SILVA e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALTAIR 

BALIEIRO, GRAZIELE CASSUCI FRIOSI POLO PASSIVO: MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

30/07/2020 Hora: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78043-263 . 17 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500015-09.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO COUTINHO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Ao contador para elaboração dos cálculos. 

Juntado os cálculos, dê-se prosseguimento ao andamento processual, 

cumprindo-se integralmente o disposto no art. 13 da Lei n° 12.153/2009. 

Cumprido a obrigação e juntado os respectivos comprovantes de 

pagamento nos autos, no prazo legal, arquive-se. Intimem-se. Cuiabá, 25 

de maio de 2017. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito.” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500015-09.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO COUTINHO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0500015-09.2012.8.11.0001 EXEQUENTE: RAIMUNDO COUTINHO DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. O exequente pugna 

pelo levantamento de valores depositados pelo executado e requer 

constrição de valores aduzindo que o débito foi pago sem a atualização 

devida relativa a mora. Compulsando os autos verifica-se que houve a 

quitação nos exatos termos do requisitório expedido, contudo de forma 

extemporânea. Certificado o decurso de prazo para pagamento (id 

12564605) e remessa à contadoria apurou-se a diferença- relativa amora 

na importância de R$2.187,07. Verificada a hipótese de pagamento 

extemporâneo, segundo o regramento, aplica-se o disposto no art. 6º do 

Provimento 11/2017-CM, exceto na hipótese do depósito ser aceito pelo 

credor, o que não é o caso dos autos. O valor remanescente é relativo à 

diferença dos cálculos realizados pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência. No caso, despicienda a expedição de requisição 

complementar haja vista que na data do pagamento, realizado de forma 

extemporânea, a Fazenda Pública deveria ter observado a atualização de 

valores para a integral quitação, o que autoriza a imediata constrição 

prevista no art. 6º do provimento 11/2017-CM. Ante o exposto: 1) Segue o 

alvará do valor incontroverso; 2) Considerando que o valor da mora está 

apurado no cálculo de id 16729596 e 16729597 defere-se o pedido de 

sequestro, via BacenJud, nos seguintes termos: Exequente: RAIMUNDO 

COUTINHO DE OLIVEIRA (CPF N° 022.290.801-72) Executado: ESTADO DE 

MATO GROSSO (CNPJ N° 03.507.415/0003-06) Valor líquido: R$2.042,77 

(sendo o valor R$1.282,04 referente ao crédito do exequente, o valor de 

R$475,45 relativo aos honorários contratuais e o valor de R$285,27 

alusivo aos honorários sucumbenciais. Valor para quitação de guia 

previdenciária: R$144,30 Valor para quitação de guia de IR: (não aplicável) 

Valor total bloqueado: R$2.187,07 (dois mil, cento e oitenta e sete reais e 

sete centavos). Junte-se o recibo de detalhamento de ordem judicial de 

bloqueio e transferência do valor constrito para a conta judicial. Intime-se o 

executado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 5 dias 

(art. 854, § 3º, - CPC/15), bem como para ciência de que o silêncio 

autorizará o levantamento do valor depositado na conta judicial. 
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Determina-se a expedição de alvará(s) para levantamento do valor 

incontroverso, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016466-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT10309-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016466-71.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA DE 

FATIMA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS ROSSATO 

DA SILVA AVILA POLO PASSIVO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 30/07/2020 Hora: 15:00 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de 

abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1040382-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETA BENEDITA BORGES POZZETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE MORAES OAB - MT11059-N (ADVOGADO(A))

RUTH AIARDES OAB - MT15463-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação da(s) 

parte(s) para CIÊNCIA DA SENTENÇA proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a 

seguir, transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o 

pedido formulado na inicial de emissão de nova certidão de crédito e 

ordem de pagamento, e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito.Joselaine Duarte GonzagaJuíza LeigaSENTENÇA Vistos, 

etc.Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95.Retifique a secretaria a classe processual.Publique-se. 

Intimem-se. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Cuiabá, data registrada no sistema.Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024911-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA MARIA DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DA SILVA LIMA OAB - MS9979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE CUIABÁ (REU)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação da(s) 

parte(s) para CIÊNCIA DA SENTENÇA proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a 

seguir, transcrita: “(...) Ante o exposto, RECONHECE-SE, de ofício, a 

ausência de interesse processual, na modalidade necessidade e, por 

consequência, INDEFERE-SE A PETIÇÃO INICIAL, julgando extinto o 

processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I e VI do CPC. 

Não incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Consoante o disposto no art. 

40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de 

Direito. Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se.Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1036064-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE TOREJANI DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANA ALVES RIBEIRO OAB - MT20370-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação da(s) 

parte(s) para CIÊNCIA DA SENTENÇA proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a 

seguir, transcrita: “(...) Diante do exposto, RATIFICA-SE a liminar deferida, 

JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na 

inicial para CONDENAR o reclamado a realizar a internação em sala 

vermelha/PSMC, nos termos do laudo médico, por consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95.Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001696-44.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI REGINA DO CARMO BRUGNAGO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação da(s) 

parte(s) para CIÊNCIA DA SENTENÇA proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a 

seguir, transcrita: “Diante do exposto, RATIFICA-SE a liminar, JULGA-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para 

CONDENAR os requeridos, solidariamente, a realizar o exame denominado 

de “Ressonância Magnética de Pelve e Abdômen com Primovist” no 

requerente, nos termos do laudo médico, respeitando o teto do juizado 

especial da Fazenda Pública; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO 

o processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do 

CPCSem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito.Joselaine Duarte GonzagaJuíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc.Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da 

Lei nº 9.099/95.Publique-se.Intimem-se.Data registrada no sistema.Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016478-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEULIANE DO PRADO E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

 

PROCESSO n. 1016478-85.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NEULIANE DO 

PRADO E SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIANO ALVES 

ZANARDO POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 30/07/2020 Hora: 

15:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 17 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0504594-92.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON BENEDITO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS 

PARTES, para manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma 

Recursal, no prazo de 10 (dez) dias. Cuiabá, 17 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025285-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON CORREA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMARAL AUGUSTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0011588A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS 

PARTES, para manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma 

Recursal, no prazo de 10 (dez) dias. Cuiabá, 17 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001285-98.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT9405-O (ADVOGADO(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS 

PARTES, para manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma 

Recursal, no prazo de 10 (dez) dias. Cuiabá, 17 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1032324-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVA CATARINA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS 

PARTES, para manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma 

Recursal, no prazo de 10 (dez) dias. Cuiabá, 17 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002814-55.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

YGOR SAVIO DAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS 

PARTES, para manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma 

Recursal, no prazo de 10 (dez) dias. Cuiabá, 17 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000521-15.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDILELSON DA SILVA NAZARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS 

PARTES, para manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma 

Recursal, no prazo de 10 (dez) dias. Cuiabá, 17 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0503445-95.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA BARBOSA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT12048-O (ADVOGADO(A))

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT12004-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS 

PARTES, para manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma 

Recursal, no prazo de 10 (dez) dias. Cuiabá, 17 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000281-26.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO AUGUSTO COUTINHO MESSIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES RIBEIRO OAB - MT11646-O (ADVOGADO(A))

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA OAB - MT14247-O (ADVOGADO(A))

Ademar Coelho da Silva OAB - MT14948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS 

PARTES, para manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma 

Recursal, no prazo de 10 (dez) dias. Cuiabá, 17 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0503065-72.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS 

PARTES, para manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma 

Recursal, no prazo de 10 (dez) dias. Cuiabá, 17 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0503156-65.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANDERLI OLIVEIRA TEIXEIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA OAB - MT18201-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS 

PARTES, para manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma 

Recursal, no prazo de 10 (dez) dias. Cuiabá, 17 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002095-44.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR ALUIZIO DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS 

PARTES, para manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma 

Recursal, no prazo de 10 (dez) dias. Cuiabá, 17 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0503535-06.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERTON MARCELINO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GOULTH VALENTE SOUZA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007082A-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS DANTAS TEIXEIRA OAB - MT3850-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS 

PARTES, para manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma 

Recursal, no prazo de 10 (dez) dias. Cuiabá, 17 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0501044-89.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

JOSE KROMINSKI OAB - MT10896-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS 

PARTES, para manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma 

Recursal, no prazo de 10 (dez) dias. Cuiabá, 17 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500196-39.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELISETE AUXILIADORA NUNES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT12004-O (ADVOGADO(A))

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT12048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS 

PARTES, para manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma 

Recursal, no prazo de 10 (dez) dias. Cuiabá, 17 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0504018-36.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DOS SANTOS GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT10896-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS 

PARTES, para manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma 

Recursal, no prazo de 10 (dez) dias. Cuiabá, 17 de abril de 2020

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500329-47.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIA CANDIDA CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Tatiane de Abreu Sousa Castro OAB - MT0010656A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500329-47.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: SERGIA CANDIDA CASTRO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Indefere-se o 

pedido de reconsideração formulado na petição de id 31064145, haja vista 

os termos do art.8º, § 3º, do Provimento 20/02020-CM, o qual prevê a 

liberação do alvará na conta bancária "vinculada ao CPF ou CNPJ do 

credor". (g.n.) Expeça-se o alvará judicial referente aos honorários 

sucumbenciais para crédito na conta indicada na petição de id 31064145. 

Intime-se a exequente Sergia Candida Castro para indicar os dados 

bancários próprios, no prazo de 5 dias, sob pena de arquivamento. 

Apresentada a conta bancária vinculada ao CPF da credora expeça-se o 

alvará e arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0500964-62.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE DE SALES FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS 

PARTES, para manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma 

Recursal, no prazo de 10 (dez) dias. Cuiabá, 17 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0501102-92.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA APARECIDA DE LUCAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADA SILVA RESENDE OAB - MT13446/O (ADVOGADO(A))

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE CABRAL ANDRADE OAB - MT19584/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS 

PARTES, para manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma 

Recursal, no prazo de 10 (dez) dias. Cuiabá, 17 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0501314-16.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON CESAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT10896-O (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS 

PARTES, para manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma 

Recursal, no prazo de 10 (dez) dias. Cuiabá, 17 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0500727-91.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOELCIO MENDONCA DE BARROS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT10896-O (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS 

PARTES, para manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma 

Recursal, no prazo de 10 (dez) dias. Cuiabá, 17 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001321-14.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IROTILDE TOLOTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS 

PARTES, para manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma 

Recursal, no prazo de 10 (dez) dias. Cuiabá, 17 de abril de 2020

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500608-67.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENILDE GALLI FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500608-67.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: ENILDE GALLI FERREIRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

exequente para apresentar seus dados bancários, de acordo com o artigo 

8º, §3º do Provimento 20/2020 CM, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena 

de arquivamento dos autos. Sem manifestação, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001246-04.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RANULFO DE AQUINO NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR LUIZ PRETTO OAB - MT0020696A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001246-04.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: RANULFO DE AQUINO NUNES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Encaminha-se para 

o cálculo de mora, conforme disposto no art. 8° do Provimento n.º 

20/2020-CM, de 1° de abril de 2020, disponibilizado no Dje n.º 10710 de 

03/04/2020. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001579-24.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LOMBARDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406-O 

(ADVOGADO(A))

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001579-24.2016.8.11.0001 REQUERENTE: JOSE LOMBARDI REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Encaminha-se para o cálculo de 

mora, conforme disposto no art. 8° do Provimento n.º 20/2020-CM, de 1° 

de abril de 2020, disponibilizado no Dje n.º 10710 de 03/04/2020. Intime-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000555-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JONIL DOMINGOS DA SILVA CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO BENEDITO GERTRUDES DA SILVA OAB - MT23985/O 

(ADVOGADO(A))

JONIL DOMINGOS DA SILVA CAMPOS OAB - MT1815 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000555-53.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: JONIL DOMINGOS DA SILVA 

CAMPOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Encaminha-se para o cálculo de mora, conforme disposto no art. 8° do 

Provimento n.º 20/2020-CM, de 1° de abril de 2020, disponibilizado no Dje 

n.º 10710 de 03/04/2020. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504077-87.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA BATISTA DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA CRISTINA FLORES CATALAN OAB - MT4076-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0504077-87.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: ROSA BATISTA DE MORAES 

EXECUTADO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Intime-se as 

partes acerca do cálculo da contadoria, no prazo de 5 dias. Após, 

conclusos para homologação. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501159-81.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIRIANA MARIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

LUCIANE INFANTINO FRANÇA OAB - MT14668-O (ADVOGADO(A))

PAOLA FREITAS PENNA OAB - MT15584 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0501159-81.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: SIRIANA MARIA DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Encaminha-se para 

o cálculo de mora, conforme disposto no art. 8° do Provimento n.º 

20/2020-CM, de 1° de abril de 2020, disponibilizado no Dje n.º 10710 de 

03/04/2020. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 
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Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500294-92.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA SANTOS BOTTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

LUCIANE INFANTINO FRANÇA OAB - MT14668-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500294-92.2012.8.11.0001 EXEQUENTE: CRISTINA SANTOS BOTTI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Encaminha-se para 

o cálculo de mora, conforme disposto no art. 8° do Provimento n.º 

20/2020-CM, de 1° de abril de 2020, disponibilizado no Dje n.º 10710 de 

03/04/2020. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002575-51.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RANULFO DE AQUINO NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR LUIZ PRETTO OAB - MT0020696A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002575-51.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: RANULFO DE AQUINO NUNES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Encaminha-se para 

o cálculo de mora, conforme disposto no art. 8° do Provimento n.º 

20/2020-CM, de 1° de abril de 2020, disponibilizado no Dje n.º 10710 de 

03/04/2020. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0505645-75.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL COSTA MATIAS CARDENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT10896-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS 

PARTES, para manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma 

Recursal, no prazo de 10 (dez) dias. Cuiabá, 17 de abril de 2020

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503380-66.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA MARCIA DUARTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0503380-66.2015.8.11.0001. EXEQUENTE: MARILZA MARCIA DUARTE 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

embargos de declaração opostos contra despacho de id. 30788387. O 

recurso apresentado não preenche os pressupostos de admissibilidade. 

Não são cabíveis embargos de declaração contra despacho/decisão 

interlocutória no âmbito dos Juizados Especiais, como se observa no art. 

1.066, caput, do Código de Processo Civil, que altera a redação do art. 83, 

da Lei n. 9.099/95, passando a vigorar com a seguinte redação: “Art. 83. 

Cabem embargos de declaração quando, em sentença ou acórdão, houver 

obscuridade, contradição ou omissão”. Não se tratando de sentença ou 

acórdão, não há que se falar no cabimento dos aclaratórios, além disso, 

não há nenhum vício que permita correção de ofício e não basta 

inconformismo da parte para modificação do já decidido, mormente quando 

a decisão é atacável por meio do recurso próprio. Ademais, tal deliberação 

segue o procedimento padrão estabelecido pelo Provimento n.º 

11/2017-CM. Diante disso, NÃO SE CONHECE dos embargos. Cumpra-se o 

despacho de id. 30788387. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501783-96.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILCE NUNES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT8548-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIANE ROSA DE SOUZA OAB - MT15779-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0501783-96.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: MARILCE NUNES DA SILVA 

EXECUTADO: MT SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO DE 

ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Indefere-se o pedido de id. 31226270, tendo em 

vista que de acordo com o artigo 8º, §3º do Provimento 20/2020 CM, o 

valor será liberado na conta bancaria vinculada ao CPF do credor, que 

neste caso é MARILCE NUNES DA SILVA. Desse modo, reitera-se a 

intimação da parte exequente para apresentar seus dados bancários, de 

acordo com o artigo 8º, §3º do Provimento 20/2020 CM, no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos. Sem manifestação, 

arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503867-36.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA ULIANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DE MELLO CERQUEIRA MAZZER OAB - MT19676-O 

(ADVOGADO(A))

HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE OAB - MT6000-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0503867-36.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: RODRIGO FERREIRA ULIANA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Considerando a 

certidão de id. 28507151, encaminha-se ao cálculo, para ser incluído o 

valor dos honorários de sucumbência discriminado. Após, processe-se de 

acordo com o Provimento n.º 20/2020-CM, de 1° de abril de 2020, 

disponibilizado no Dje n.º 10710 de 03/04/2020. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0505154-34.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO BRAZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))
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KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/O 

(ADVOGADO(A))

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0505154-34.2015.8.11.0001. REQUERENTE: THIAGO BRAZ DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

embargos de declaração opostos contra despacho de id. 30333368. O 

recurso apresentado não preenche os pressupostos de admissibilidade. 

Não são cabíveis embargos de declaração contra despacho/decisão 

interlocutória no âmbito dos Juizados Especiais, como se observa no art. 

1.066, caput, do Código de Processo Civil, que altera a redação do art. 83, 

da Lei n. 9.099/95, passando a vigorar com a seguinte redação: “Art. 83. 

Cabem embargos de declaração quando, em sentença ou acórdão, houver 

obscuridade, contradição ou omissão”. Não se tratando de sentença ou 

acórdão, não há que se falar no cabimento dos aclaratórios, além disso, 

não há nenhum vício que permita correção de ofício e não basta 

inconformismo da parte para modificação do já decidido, mormente quando 

a decisão é atacável por meio do recurso próprio. Ademais, tal deliberação 

segue o procedimento padrão estabelecido pelo Provimento n.º 

11/2017-CM. Diante disso, NÃO SE CONHECE dos embargos. Cumpra-se o 

despacho de id. 30333368. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505821-54.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HERMES DOS SANTOS FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO REUS BIASI OAB - MT3478-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0505821-54.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: HERMES DOS SANTOS 

FERNANDES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Intime-se as partes acerca do cálculo da contadoria, no prazo de 5 dias. 

Após, conclusos para homologação. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500754-79.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA MEDEIROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500754-79.2012.8.11.0001 EXEQUENTE: JOAO BATISTA MEDEIROS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. O processo 

encontra-se com sentença transitada em julgado e inexiste requerimento 

pendente de apreciação. Arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000897-98.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA OAB - MT21556-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000897-98.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: OTAVIO DE ALBUQUERQUE 

TEIXEIRA DA SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Considerando a certidão de id. 28505778, encaminha-se ao cálculo, 

para ser incluído o valor de forma discriminada. Após, processe-se de 

acordo com o Provimento n.º 20/2020-CM, de 1° de abril de 2020, 

disponibilizado no Dje n.º 10710 de 03/04/2020. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503074-97.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEY PAESANO DA CUNHA GRELLMANN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE OAB - MT6000-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0503074-97.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: MARLEY PAESANO DA CUNHA 

GRELLMANN EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Considerando a certidão de id. 28507143, encaminha-se ao cálculo, para 

ser incluído o valor dos honorários de sucumbência discriminado. Após, 

processe-se de acordo com o Provimento n.º 20/2020-CM, de 1° de abril 

de 2020, disponibilizado no Dje n.º 10710 de 03/04/2020. Intime-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016490-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLORO MATO GROSSO LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO OAB - MT11903-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1016490-02.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLORO MATO 

GROSSO LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO 

GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 30/07/2020 

Hora: 15:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 17 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023585-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO BATISTA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO ARAUJO PARIZOTTO OAB - 734.568.101-72 (REPRESENTANTE)

WILSON LISANDRO VEIGA OAB - MT15427-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)
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FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação da(s) 

parte(s) para CIÊNCIA DA SENTENÇA proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a 

seguir, transcrita: “(...)Diante do exposto, RATIFICA-SE parcialmente a 

liminar e JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para 

CONDENAR os requeridos, solidariamente, a providenciarem a realização 

da cirurgia por via endovascular, no requerente, em hospital do SUS que 

disponha de condições técnicas para tratamento de sua patologia, nos 

termos e limites da prescrição médica, respeitando o teto do juizado 

especial da Fazenda Pública; e por consequência, DECLARA-SE EXTINTO 

o processo, com fundamento no art. 487, I, do CPC.Sem custas nem 

honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009.Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

GonzagaJuíza LeigaSENTENÇAVistos, etc.Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.Informe-se o nobre relator do 

Agravo de Instrumento n° 1010239-05.2019.8.11.0000 que este foi 

sentenciado.Publique-se.Intime-se.Cuiabá, data de registrada no 

sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001035-65.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS REIS NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMBARA OAB - MT3290-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação da(s) 

parte(s) para CIÊNCIA DA SENTENÇA proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a 

seguir, transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, confirmando a liminar, para 

DETERMINAR o requerido, a providenciar a realização do procedimento de 

03 (três) aplicações de injeções intravítreas de antiangiogênico, no olho 

esquerdo do requerente, nos moldes da prescrição médica, conforme o 

Enunciado nº 02 do Conselho Nacional de Justiça, em rede pública ou 

particular de saúde, credenciada ou não ao SUS, a seu custo e ônus, 

respeitando o teto deste Juizado Especial; e, por consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo CivilSem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.Consoante o disposto no art. 40 da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de 

Direito.Joselaine Duarte GonzagaJuíza LeigaSENTENÇA Vistos, 

etc.Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95.Publique-se.Intimem-se.Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema.”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013604-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE JESUS MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO BORGES DE SOUZA SA OAB - MT20901-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação da(s) 

parte(s) para CIÊNCIA DA SENTENÇA proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a 

seguir, transcrita: “(...) Diante do exposto, RATIFICA-SE a liminar e 

JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, 

para DETERMINAR que o requerido, providencie a realização do 

procedimento de vitrectomia posterior e facectomia lio em olho direito da 

requerente, nos moldes da prescrição médica, conforme o Enunciado nº 

02 do Conselho Nacional de Justiça, em rede pública ou particular de 

saúde, credenciada ou não ao SUS, a seu custo e ônus, respeitando o 

teto deste Juizado Especial; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO 

o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo CivilSem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009.Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito.Joselaine Duarte 

GonzagaJuíza LeigaSENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

L e i g a ,  n a  f o r m a  d o  a r t .  4 0  d a  L e i  n º 

9.099/95.Publique-se.Intimem-se.Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003497-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON LUIZ MUNHOZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TONI CARLOS SANCHES OAB - MT17702/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação da(s) 

parte(s) para CIÊNCIA DA SENTENÇA proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a 

seguir, transcrita: “(...) Vistos, etc.O juízo determinou a intimação da parte 

autora para emendar a inicial.Corretamente intimada a parte requerente 

quedou-se inerte.Ante o exposto, indefere-se a petição inicial e julga-se 

extinto, sem resolução de mérito, o presente feito, na forma dos artigos 

485, I, e 321, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil.Publique-se.Intime-se.Transitada em julgado, arquive-se.Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza 

de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503456-90.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO RAMOS DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

ROSELY BATISTA MIRANDA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN MILLER OAB - MT12022/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0503456-90.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: FLAVIO RAMOS DE ALMEIDA, 

ROSELY BATISTA MIRANDA DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Considerando a certidão de id. 29033806, 

encaminha-se ao cálculo, para ser individualizado o valor das partes. 

Após, processe-se de acordo com o Provimento n.º 20/2020-CM, de 1° de 

abril de 2020, disponibilizado no Dje n.º 10710 de 03/04/2020. Intime-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502100-60.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA PICCO PALACIOS DE ANDRADE CALAZANS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CASARIN DE SIQUEIRA OAB - MT17521/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0502100-60.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: ERIKA PICCO PALACIOS DE 

ANDRADE CALAZANS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Verifica-se que no cálculo de id. 28362504, consta o valor referente 

aos honorários sucumbenciais. Desse modo, expeça o oficio requisitório. 

Após, processe-se de acordo com o Provimento n.º 20/2020-CM, de 1° de 

abril de 2020, disponibilizado no Dje n.º 10710 de 03/04/2020. Intime-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502923-34.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0502923-34.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: JOAO DA SILVA CAMPOS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Verifica-se que no 

cálculo de id. 28383716 não foi realizado o destaque dos honorários 

contratuais, que foi deferido anteriormente. Desse modo, encaminha-se ao 

cálculo, para ser realizado o destaque dos honorários. Após, processe-se 

de acordo com o Provimento n.º 20/2020-CM, de 1° de abril de 2020, 

disponibilizado no Dje n.º 10710 de 03/04/2020. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0503166-12.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAISON YANCO VALIN CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA DA SILVA OAB - MT0017534A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0503166-12.2014.8.11.0001 REQUERENTE: JAISON YANCO VALIN 

CUNHA REQUERIDO: FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS 

AUGUSTO BITTENCOURT, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Considerando a certidão de id. 30417761, encaminha-se ao cálculo, para 

ser feito em nome do credor correto, que no caso é a advogada dos 

autos, tendo em vista que trata-se de execução de honorários de 

sucumbência. Após, processe-se de acordo com o Provimento n.º 

20/2020-CM, de 1° de abril de 2020, disponibilizado no Dje n.º 10710 de 

03/04/2020. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0502916-76.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0502916-76.2014.8.11.0001 REQUERENTE: LUCAS OLIVEIRA 

BERNARDINO SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Intime-se a parte exequente para apresentar certidão original no 

cartório a fim de ser expedido oficio requisitório ou precatório, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0504485-78.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE MARINHO DA CRUZ PAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0504485-78.2015.8.11.0001 REQUERENTE: GISELE MARINHO DA CRUZ 

PAIO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Defere-se o 

pedido de destaque da verba honorária no percentual pactuado entre as 

partes no contrato juntado nos autos a fim de que seja cumprida a Súmula 

Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os honorários advocatícios incluídos na 

condenação ou destacados do montante principal devido ao credor 

consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá 

com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, 

observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza." 

Expeça-se o necessário para o processamento do pagamento por 

precatório. Após, arquive-se com as baixas necessárias. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500866-77.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDROMAR BENTO DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON BATISTA LIMA OAB - MT18218/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500866-77.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: SANDROMAR BENTO DE 

MORAES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Defere-se o pedido de destaque da verba honorária no percentual 

pactuado entre as partes no contrato juntado nos autos a fim de que seja 

cumprida a Súmula Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os honorários 

advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante 

principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar 

cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de 

pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa 

natureza." Encaminhem-se os autos para elaboração de novo cálculo para 

ser realizado o destaque dos honorários contratuais. Após, dê-se 

processe-se de acordo com o Provimento n.º 20/2020-CM, de 1° de abril 

de 2020, disponibilizado no Dje n.º 10710 de 03/04/2020. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500102-91.2014.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CANDIDO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO REUS BIASI OAB - MT3478-O (ADVOGADO(A))

SILVIA CRISTINA PAIM BIASI OAB - MT9262-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500102-91.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: ANTONIO CANDIDO DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte exequente para apresentar 

certidão original no cartório a fim de ser expedido oficio requisitório ou 

precatório, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503907-18.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO LUIZ BASTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0503907-18.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: FABIO LUIZ BASTOS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se as partes 

acerca do cálculo da contadoria, no prazo de 5 dias. Após, conclusos 

para homologação. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000987-77.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALSON ANTONIO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

WERNER CAVALCANTE JOVINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000987-77.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: VALSON ANTONIO DOS 

SANTOS, WERNER CAVALCANTE JOVINO EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Expeça-se o necessário para o 

processamento do pagamento por precatório. Após, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001341-05.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA LEÃO SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS MARQUES CARDOSO OAB - MT0018625A 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS OAB - MT14146-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001341-05.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: MARCELA LEÃO SOARES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se as partes 

acerca do cálculo da contadoria, no prazo de 5 dias. Após, conclusos 

para homologação. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505229-73.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE ESTEVES FERREIRA SAMPAIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE ESTEVES FERREIRA SAMPAIO OAB - MT0012917A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0505229-73.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: LUCIANE ESTEVES FERREIRA 

SAMPAIO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. O 

processo encontra-se com sentença transitada em julgado e inexiste 

requerimento pendente de apreciação. Arquive-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0504257-06.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMELIA LUZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERLA CRISTINA LUZ DE OLIVEIRA HIRAE OAB - MT12468-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0504257-06.2015.8.11.0001 REQUERENTE: AMELIA LUZ DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação na qual consta a seguinte decisão: “RECURSOS INOMINADOS 

– PENSÃO ALIMENTÍCIA – DESCONTOS DE PENSÃO E PENHORA DE 

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – SUPOSTO RETENÇÃO ILEGAL NA VERBA 

ALIMENTAR PELO ÓRGÃO PAGADOR DO ALIMENTANTE – PLEITO A 

RESTITUIÇÃO DE VALORES RETIDOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – ACOLHIDA. A autora 

pleiteia a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de 

indenização por danos materiais, consistente nos valores retidos 

indevidamente referentes à pensão alimentícia descontadas em folha de 

pagamento de servidor público da SEFAZ – alimentante -, bem como 

indenização por danos morais, em razão da citada retenção. É 

incompetente o Juizado Especial para julgar causa que se calca, em 

verdade, em descumprimento de decisão judicial proferida pelo Juízo da 2ª 

Vara de Família de Cuiabá, eis que o pleito a determinação ao órgão 

pagador do alimentante, para a realização de desconto na folha de 

pagamento da forma a autora entende devida é restrita àquele Juízo.” (id. 

12210599) Certificado o trânsito em julgado sobreveio pedido de remessa 

dos autos para 2ª Vara de Família e Sucessões de Cuiabá. Decido. 

Resolver relação jurídica relativa a pensão alimentícia se insere na 

competência das Varas de Família e Sucessões, na qual o ente público é 

ilegítimo para figurar no polo passivo, eis que só pode ser demandado em 

uma das Varas Privativas da Fazenda Pública. Para a cumulação de ações 

o requisito básico é que o juízo que vai apreciar a causa seja competente 

para conhecer de toda a matéria suscitada – o que não é o caso. Com 

essas considerações, indefere-se o pedido de remessa a 2ª Vara de 
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Família e Sucessões de Cuiabá e determina-se o arquivamento dos autos 

com as baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021063-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GREICI PEREIRA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO PEGOLO DOS SANTOS OAB - MS9938 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1021063-20.2019.8.11.0001. AUTOR(A): GREICI PEREIRA DO 

NASCIMENTO REU: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Recebe-se os 

presentes embargos de declaração uma vez que preenchidos os seus 

pressupostos de admissibilidade. Trata-se de embargos declaratórios 

interpostos pelo requerente em desfavor da sentença proferida no id. 

30903623, sob o fundamento de que houve vício por omissão, por não ter 

sido analisado o pedido de gratuidade da justiça, bem como pela não 

apreciação da justificativa sobre a desnecessidade de trazer aos autos o 

procedimento administrativo. Acerca da gratuidade da justiça, nos 

sistemas dos Juizados Especiais, na primeira fase o processo é gratuito 

por força de disposição legal e, deste modo, o interesse na apreciação do 

pleito de assistência judiciária gratuita só ocorre caso interposto recurso. 

Ademais, verifica-se que o dispositivo da sentença está nos exatos limites 

do pedido inicial, não havendo que se falar em vício por não ter atendido 

os requisitos processuais, portanto, não há que se falar em divergência 

quanto aos precedentes apresentados se a decisão não atendeu a 

pretensão do reclamante. A inexistência de vício (art. 1.022, CPC) impõe a 

rejeição dos embargos. Ante o exposto, REJEITAM-SE os presentes 

embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019027-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA DA CONCEICAO TORRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO PEGOLO DOS SANTOS OAB - MS9938 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1019027-05.2019.8.11.0001. AUTOR(A): MARILZA DA CONCEICAO 

TORRES REU: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Recebe-se os presentes 

embargos de declaração uma vez que preenchidos os seus pressupostos 

de admissibilidade. Trata-se de embargos declaratórios interpostos pelo 

requerente em desfavor da sentença proferida no id. 30902219, sob o 

fundamento de que houve vício por omissão, por não ter sido analisado o 

pedido de gratuidade da justiça, bem como pela não apreciação da 

justificativa sobre a desnecessidade de trazer aos autos o procedimento 

administrativo. Acerca da gratuidade da justiça, nos sistemas dos 

Juizados Especiais, na primeira fase o processo é gratuito por força de 

disposição legal e, deste modo, o interesse na apreciação do pleito de 

assistência judiciária gratuita só ocorre caso interposto recurso. Ademais, 

verifica-se que o dispositivo da sentença está nos exatos limites do 

pedido inicial, não havendo que se falar em vício por não ter atendido os 

requisitos processuais, portanto, não há que se falar em divergência 

quanto aos precedentes apresentados se a decisão não atendeu a 

pretensão do reclamante. A inexistência de vício (art. 1.022, CPC) impõe a 

rejeição dos embargos. Ante o exposto, REJEITAM-SE os presentes 

embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021088-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KELLEN FREITAS OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO PEGOLO DOS SANTOS OAB - MS9938 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1021088-33.2019.8.11.0001. AUTOR(A): KELLEN FREITAS OLIVEIRA REU: 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Recebe-se os presentes embargos de 

declaração uma vez que preenchidos os seus pressupostos de 

admissibilidade. Trata-se de embargos declaratórios interpostos pelo 

requerente em desfavor da sentença proferida no id. 30988340, sob o 

fundamento de que houve vício por omissão, por não ter sido analisado o 

pedido de gratuidade da justiça, bem como pela não apreciação da 

justificativa sobre a desnecessidade de trazer aos autos o procedimento 

administrativo. Acerca da gratuidade da justiça, nos sistemas dos 

Juizados Especiais, na primeira fase o processo é gratuito por força de 

disposição legal e, deste modo, o interesse na apreciação do pleito de 

assistência judiciária gratuita só ocorre caso interposto recurso. Ademais, 

verifica-se que o dispositivo da sentença está nos exatos limites do 

pedido inicial, não havendo que se falar em vício por não ter atendido os 

requisitos processuais, portanto, não há que se falar em divergência 

quanto aos precedentes apresentados se a decisão não atendeu a 

pretensão do reclamante. A inexistência de vício (art. 1.022, CPC) impõe a 

rejeição dos embargos. Ante o exposto, REJEITAM-SE os presentes 

embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018850-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAREDIL AUXILIADORA DE ALMEIDA SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO PEGOLO DOS SANTOS OAB - MS9938 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1018850-41.2019.8.11.0001. AUTOR(A): MAREDIL AUXILIADORA DE 

ALMEIDA SANTANA REU: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Recebe-se 

os presentes embargos de declaração uma vez que preenchidos os seus 

pressupostos de admissibilidade. Trata-se de embargos declaratórios 

interpostos pelo requerente em desfavor da sentença proferida no id. 

30901745, sob o fundamento de que houve vício por omissão, por não ter 

sido analisado o pedido de gratuidade da justiça, bem como pela não 

apreciação da justificativa sobre a desnecessidade de trazer aos autos o 

procedimento administrativo. Acerca da gratuidade da justiça, nos 

sistemas dos Juizados Especiais, na primeira fase o processo é gratuito 

por força de disposição legal e, deste modo, o interesse na apreciação do 

pleito de assistência judiciária gratuita só ocorre caso interposto recurso. 

Ademais, verifica-se que o dispositivo da sentença está nos exatos limites 

do pedido inicial, não havendo que se falar em vício por não ter atendido 

os requisitos processuais, portanto, não há que se falar em divergência 

quanto aos precedentes apresentados se a decisão não atendeu a 

pretensão do reclamante. A inexistência de vício (art. 1.022, CPC) impõe a 

rejeição dos embargos. Ante o exposto, REJEITAM-SE os presentes 

embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021097-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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KATIA REGINA FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO PEGOLO DOS SANTOS OAB - MS9938 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1021097-92.2019.8.11.0001. AUTOR(A): KATIA REGINA FERREIRA DOS 

SANTOS REU: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Recebe-se os presentes 

embargos de declaração uma vez que preenchidos os seus pressupostos 

de admissibilidade. Trata-se de embargos declaratórios interpostos pelo 

requerente em desfavor da sentença proferida no id. 30902767, sob o 

fundamento de que houve vício por omissão, por não ter sido analisado o 

pedido de gratuidade da justiça, bem como pela não apreciação da 

justificativa sobre a desnecessidade de trazer aos autos o procedimento 

administrativo. Acerca da gratuidade da justiça, nos sistemas dos 

Juizados Especiais, na primeira fase o processo é gratuito por força de 

disposição legal e, deste modo, o interesse na apreciação do pleito de 

assistência judiciária gratuita só ocorre caso interposto recurso. Ademais, 

verifica-se que o dispositivo da sentença está nos exatos limites do 

pedido inicial, não havendo que se falar em vício por não ter atendido os 

requisitos processuais, portanto, não há que se falar em divergência 

quanto aos precedentes apresentados se a decisão não atendeu a 

pretensão do reclamante. A inexistência de vício (art. 1.022, CPC) impõe a 

rejeição dos embargos. Ante o exposto, REJEITAM-SE os presentes 

embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021695-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SILVA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO PEGOLO DOS SANTOS OAB - MS9938 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1021695-46.2019.8.11.0001. AUTOR(A): CRISTIANE SILVA DE SOUZA 

REU: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Recebe-se os presentes 

embargos de declaração uma vez que preenchidos os seus pressupostos 

de admissibilidade. Trata-se de embargos declaratórios interpostos pelo 

requerente em desfavor da sentença proferida no id. 30904807, sob o 

fundamento de que houve vício por omissão, por não ter sido analisado o 

pedido de gratuidade da justiça, bem como pela não apreciação da 

justificativa sobre a desnecessidade de trazer aos autos o procedimento 

administrativo. Acerca da gratuidade da justiça, nos sistemas dos 

Juizados Especiais, na primeira fase o processo é gratuito por força de 

disposição legal e, deste modo, o interesse na apreciação do pleito de 

assistência judiciária gratuita só ocorre caso interposto recurso. Ademais, 

verifica-se que o dispositivo da sentença está nos exatos limites do 

pedido inicial, não havendo que se falar em vício por não ter atendido os 

requisitos processuais, portanto, não há que se falar em divergência 

quanto aos precedentes apresentados se a decisão não atendeu a 

pretensão do reclamante. A inexistência de vício (art. 1.022, CPC) impõe a 

rejeição dos embargos. Ante o exposto, REJEITAM-SE os presentes 

embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021394-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA PEREIRA CHAGAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO PEGOLO DOS SANTOS OAB - MS9938 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1021394-02.2019.8.11.0001. AUTOR(A): CATARINA PEREIRA CHAGAS 

REU: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Recebe-se os presentes 

embargos de declaração uma vez que preenchidos os seus pressupostos 

de admissibilidade. Trata-se de embargos declaratórios interpostos pelo 

requerente em desfavor da sentença proferida no id. 30902761, sob o 

fundamento de que houve vício por omissão, por não ter sido analisado o 

pedido de gratuidade da justiça, bem como pela não apreciação da 

justificativa sobre a desnecessidade de trazer aos autos o procedimento 

administrativo. Acerca da gratuidade da justiça, nos sistemas dos 

Juizados Especiais, na primeira fase o processo é gratuito por força de 

disposição legal e, deste modo, o interesse na apreciação do pleito de 

assistência judiciária gratuita só ocorre caso interposto recurso. Ademais, 

verifica-se que o dispositivo da sentença está nos exatos limites do 

pedido inicial, não havendo que se falar em vício por não ter atendido os 

requisitos processuais, portanto, não há que se falar em divergência 

quanto aos precedentes apresentados se a decisão não atendeu a 

pretensão do reclamante. A inexistência de vício (art. 1.022, CPC) impõe a 

rejeição dos embargos. Ante o exposto, REJEITAM-SE os presentes 

embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001132-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO PEGOLO DOS SANTOS OAB - MS9938 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1001132-94.2020.8.11.0001. AUTOR(A): ANTONIO LUIZ LEITE REU: 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Recebe-se os presentes embargos de 

declaração uma vez que preenchidos os seus pressupostos de 

admissibilidade. Trata-se de embargos declaratórios interpostos pelo 

requerente em desfavor da sentença proferida no id. 30986112, sob o 

fundamento de que houve vício por omissão, por não ter sido analisado o 

pedido de gratuidade da justiça, bem como pela não apreciação da 

justificativa sobre a desnecessidade de trazer aos autos o procedimento 

administrativo. Acerca da gratuidade da justiça, nos sistemas dos 

Juizados Especiais, na primeira fase o processo é gratuito por força de 

disposição legal e, deste modo, o interesse na apreciação do pleito de 

assistência judiciária gratuita só ocorre caso interposto recurso. Ademais, 

verifica-se que o dispositivo da sentença está nos exatos limites do 

pedido inicial, não havendo que se falar em vício por não ter atendido os 

requisitos processuais, portanto, não há que se falar em divergência 

quanto aos precedentes apresentados se a decisão não atendeu a 

pretensão do reclamante. A inexistência de vício (art. 1.022, CPC) impõe a 

rejeição dos embargos. Ante o exposto, REJEITAM-SE os presentes 

embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501033-94.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOADIR PEDROSO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071822/4/2020 Página 746 de 758



GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0501033-94.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: JOADIR PEDROSO DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de ação 

de execução de título extrajudicial na qual aportou a informação de que o 

valor exequendo supera o teto da requisição de pequeno valor. O crédito 

foi reajustado pelo Departamento Auxiliar da Presidência (id. 12485199), 

na forma determinada pelo Provimento 11/2017-CM. Vê-se que o valor 

atualizado supera o limite para pagamento por meio de Requisição de 

Pequeno Valor –RPV aplicado ao ente público executado. Intime-se a parte 

exequente para, querendo, se manifestar acerca de eventual renúncia, 

observando os requisitos próprios, para adequação ao teto da RPV (256 

UPF/MT - Lei nº 7.894/2003), no prazo de 15 dias. Caso não sobrevenha 

renúncia do valor excedente ao teto do RPV no prazo acima mencionado, 

HOMOLOGA-SE, desde logo, o cálculo de id. 12485199, na importância de 

R$ 45.228,55, devendo ser expedida a respectiva requisição de 

pagamento do precatório. Nesse contexto, declara-se cancelada a 

requisição emitida por meio do Ofício nº 503/2018 (id. 14781470), ficando 

ao encargo do devedor a destruição do documento cuja posse detém. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000335-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO PEGOLO DOS SANTOS OAB - MS9938 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1000335-21.2020.8.11.0001. AUTOR(A): CRISTIANE FERREIRA DOS 

SANTOS REU: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Recebe-se os presentes 

embargos de declaração uma vez que preenchidos os seus pressupostos 

de admissibilidade. Trata-se de embargos declaratórios interpostos pelo 

requerente em desfavor da sentença proferida no id. 30988335, sob o 

fundamento de que houve vício por omissão, por não ter sido analisado o 

pedido de gratuidade da justiça, bem como pela não apreciação da 

justificativa sobre a desnecessidade de trazer aos autos o procedimento 

administrativo. Acerca da gratuidade da justiça, nos sistemas dos 

Juizados Especiais, na primeira fase o processo é gratuito por força de 

disposição legal e, deste modo, o interesse na apreciação do pleito de 

assistência judiciária gratuita só ocorre caso interposto recurso. Ademais, 

verifica-se que o dispositivo da sentença está nos exatos limites do 

pedido inicial, não havendo que se falar em vício por não ter atendido os 

requisitos processuais, portanto, não há que se falar em divergência 

quanto aos precedentes apresentados se a decisão não atendeu a 

pretensão do reclamante. A inexistência de vício (art. 1.022, CPC) impõe a 

rejeição dos embargos. Ante o exposto, REJEITAM-SE os presentes 

embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000448-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO PEGOLO DOS SANTOS OAB - MS9938 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO DIEGO PASSOS FERREIRA OAB - 012.165.511-38 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (INTERESSADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1000448-72.2020.8.11.0001. REPRESENTANTE: RODRIGO DIEGO PASSOS 

FERREIRA INTERESSADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Recebe-se 

os presentes embargos de declaração uma vez que preenchidos os seus 

pressupostos de admissibilidade. Trata-se de embargos declaratórios 

interpostos pelo requerente em desfavor da sentença proferida no id. 

30989520, sob o fundamento de que houve vício por omissão, por não ter 

sido analisado o pedido de gratuidade da justiça, bem como pela não 

apreciação da justificativa sobre a desnecessidade de trazer aos autos o 

procedimento administrativo. Acerca da gratuidade da justiça, nos 

sistemas dos Juizados Especiais, na primeira fase o processo é gratuito 

por força de disposição legal e, deste modo, o interesse na apreciação do 

pleito de assistência judiciária gratuita só ocorre caso interposto recurso. 

Ademais, verifica-se que o dispositivo da sentença está nos exatos limites 

do pedido inicial, não havendo que se falar em vício por não ter atendido 

os requisitos processuais, portanto, não há que se falar em divergência 

quanto aos precedentes apresentados se a decisão não atendeu a 

pretensão do reclamante. A inexistência de vício (art. 1.022, CPC) impõe a 

rejeição dos embargos. Ante o exposto, REJEITAM-SE os presentes 

embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000423-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI MOREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO PEGOLO DOS SANTOS OAB - MS9938 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1000423-59.2020.8.11.0001. AUTOR(A): SUELI MOREIRA DA SILVA REU: 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Recebe-se os presentes embargos de 

declaração uma vez que preenchidos os seus pressupostos de 

admissibilidade. Trata-se de embargos declaratórios interpostos pelo 

requerente em desfavor da sentença proferida no id. 30989526, sob o 

fundamento de que houve vício por omissão, por não ter sido analisado o 

pedido de gratuidade da justiça, bem como pela não apreciação da 

justificativa sobre a desnecessidade de trazer aos autos o procedimento 

administrativo. Acerca da gratuidade da justiça, nos sistemas dos 

Juizados Especiais, na primeira fase o processo é gratuito por força de 

disposição legal e, deste modo, o interesse na apreciação do pleito de 

assistência judiciária gratuita só ocorre caso interposto recurso. Ademais, 

verifica-se que o dispositivo da sentença está nos exatos limites do 

pedido inicial, não havendo que se falar em vício por não ter atendido os 

requisitos processuais, portanto, não há que se falar em divergência 

quanto aos precedentes apresentados se a decisão não atendeu a 

pretensão do reclamante. A inexistência de vício (art. 1.022, CPC) impõe a 

rejeição dos embargos. Ante o exposto, REJEITAM-SE os presentes 

embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000383-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA RUTH RIBEIRO PASSINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO PEGOLO DOS SANTOS OAB - MS9938 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1000383-77.2020.8.11.0001. AUTOR(A): ANA RUTH RIBEIRO PASSINHO 

REU: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Recebe-se os presentes 

embargos de declaração uma vez que preenchidos os seus pressupostos 

de admissibilidade. Trata-se de embargos declaratórios interpostos pelo 

requerente em desfavor da sentença proferida no id. 30990096, sob o 
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fundamento de que houve vício por omissão, por não ter sido analisado o 

pedido de gratuidade da justiça, bem como pela não apreciação da 

justificativa sobre a desnecessidade de trazer aos autos o procedimento 

administrativo. Acerca da gratuidade da justiça, nos sistemas dos 

Juizados Especiais, na primeira fase o processo é gratuito por força de 

disposição legal e, deste modo, o interesse na apreciação do pleito de 

assistência judiciária gratuita só ocorre caso interposto recurso. Ademais, 

verifica-se que o dispositivo da sentença está nos exatos limites do 

pedido inicial, não havendo que se falar em vício por não ter atendido os 

requisitos processuais, portanto, não há que se falar em divergência 

quanto aos precedentes apresentados se a decisão não atendeu a 

pretensão do reclamante. A inexistência de vício (art. 1.022, CPC) impõe a 

rejeição dos embargos. Ante o exposto, REJEITAM-SE os presentes 

embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000348-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DEUSIMAL DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO PEGOLO DOS SANTOS OAB - MS9938 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1000348-20.2020.8.11.0001. AUTOR(A): FRANCISCA DEUSIMAL DA 

COSTA REU: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Recebe-se os presentes 

embargos de declaração uma vez que preenchidos os seus pressupostos 

de admissibilidade. Trata-se de embargos declaratórios interpostos pelo 

requerente em desfavor da sentença proferida no id. 30989529, sob o 

fundamento de que houve vício por omissão, por não ter sido analisado o 

pedido de gratuidade da justiça, bem como pela não apreciação da 

justificativa sobre a desnecessidade de trazer aos autos o procedimento 

administrativo. Acerca da gratuidade da justiça, nos sistemas dos 

Juizados Especiais, na primeira fase o processo é gratuito por força de 

disposição legal e, deste modo, o interesse na apreciação do pleito de 

assistência judiciária gratuita só ocorre caso interposto recurso. Ademais, 

verifica-se que o dispositivo da sentença está nos exatos limites do 

pedido inicial, não havendo que se falar em vício por não ter atendido os 

requisitos processuais, portanto, não há que se falar em divergência 

quanto aos precedentes apresentados se a decisão não atendeu a 

pretensão do reclamante. A inexistência de vício (art. 1.022, CPC) impõe a 

rejeição dos embargos. Ante o exposto, REJEITAM-SE os presentes 

embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001233-73.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO JORGE MARIANO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

LAURINDA SARA DA ROCHA GOMES OAB - MT20823-O 

(ADVOGADO(A))

JOELMA DOS REIS RIBEIRO OAB - MT17016-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1001233-73.2016.8.11.0001. EXEQUENTE: ROBERTO JORGE MARIANO DE 

SOUZA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Compulsando os cálculos elaborados pelo exequente no Num.1439715, 

verifico que os mesmos estão destoantes com os índices de juros e 

correção monetária fixados no acórdão de Num. 12085169, bem como 

com a tese fixada no Tema 810, STF. Sendo assim, oportunizo ao 

exequente a juntada de novo cálculo, no prazo de 15 dias, sobre o qual 

deverá manifestar o executado. Havendo concordância, ficam desde já 

homologados, determinando a remessa dos autos à contadoria judicial, 

nos termos do art. 3º do Provimento n. 20/2020-CM, devendo, na 

sequência, ser procedida com a expedição de RPV/PRECATÓRIO, nos 

termos do art. 535 e seguintes do NCPC, bem como art. 5º do referido 

Provimento. Não havendo concordância, conclusos. Às providências. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006884-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEDIANE MARIA DE MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT21436-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIABÁ - MT (REU)

MUNICIPIO DE CUIABA (REU)

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1006884-92.2018.8.11.0041 AUTOR(A): LEDIANE MARIA DE MATOS REU: 

MUNICIPIO DE CUIABA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIABÁ - 

MT, CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Recebe-se o recurso 

inominado no efeito devolutivo, haja vista sua tempestividade. 

Contrarrazões já apresentadas. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004883-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME CARVALHO LEONARDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1004883-26.2019.8.11.0001 REQUERENTE: GUILHERME CARVALHO 

LEONARDO DE OLIVEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Recebe-se o recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista 

sua tempestividade. Contrarrazões já apresentadas. Encaminhe-se à 

Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004886-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME CARVALHO LEONARDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1004886-78.2019.8.11.0001 REQUERENTE: GUILHERME CARVALHO 
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LEONARDO DE OLIVEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Recebe-se o recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista 

sua tempestividade. Contrarrazões já apresentadas. Encaminhe-se à 

Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008454-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANY REGINA TEIXEIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA OAB - MT24579/O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1008454-05.2019.8.11.0001 REQUERENTE: VANY REGINA TEIXEIRA 

ALVES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Recebe-se o recurso inominado no 

efeito devolutivo, haja vista sua tempestividade. Contrarrazões já 

apresentadas. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009916-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAYMIA DANIELA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1009916-94.2019.8.11.0001 REQUERENTE: FLAYMIA DANIELA 

MAGALHAES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Recebe-se o recurso inominado no 

efeito devolutivo, haja vista sua tempestividade. Contrarrazões já 

apresentadas. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011040-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA VAZ DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1011040-89.2019.8.11.0041 AUTOR(A): MARIA APARECIDA VAZ DE 

SOUZA REU: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Recebe-se o 

recurso no efeito devolutivo. Contrarrazões já apresentadas. Ante a 

alegação do autor de não ter condições de arcar com as custas 

processuais, sem o prejuízo do seu sustento e de sua família, DEFERE-SE 

os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, do CPC. 

Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004880-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE CARDOSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1004880-71.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ANDRE CARDOSO DOS 

SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Recebe-se o recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua 

tempestividade. Contrarrazões já apresentadas. Encaminhe-se à Turma 

Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004877-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE CARDOSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1004877-19.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ANDRE CARDOSO DOS 

SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Recebe-se o recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua 

tempestividade. Contrarrazões já apresentadas. Encaminhe-se à Turma 

Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1027650-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA FREITAS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SYNARA VIEIRA GUSMAO OAB - 411.917.901-00 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO MARTINS DOS SANTOS (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1027650-06.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ELISANGELA FREITAS 

OLIVEIRA REPRESENTANTE: SYNARA VIEIRA GUSMAO REQUERIDO: 

ADRIANO MARTINS DOS SANTOS, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO, ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, 

etc. Recebe-se o recurso no efeito devolutivo. Contrarrazões já 

apresentadas. Ante a alegação do autor de não ter condições de arcar 

com as custas processuais, sem o prejuízo do seu sustento e de sua 
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família, DEFERE-SE os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 

98, do CPC. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007791-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CORDEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILDEMAR BARBOSA ALVES OAB - MT24628/O (ADVOGADO(A))

WILKER MAXSUEL SILVA TAVARES OAB - MT27400/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1007791-33.2019.8.11.0041 REQUERENTE: FRANCISCO CORDEIRO DA 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o 

recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua tempestividade. 

Contrarrazões já apresentadas. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002839-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA JESUINA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT4807-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002839-45.2018.8.11.0041 REQUERENTE: CLAUDINEIA JESUINA ALVES 

DA SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Recebe-se o recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua 

tempestividade. Contrarrazões já apresentadas. Encaminhe-se à Turma 

Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003803-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEY FERREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1003803-27.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARILEY FERREIRA GOMES 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. 

Recebe-se o recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua 

tempestividade. Contrarrazões já apresentadas. Encaminhe-se à Turma 

Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035031-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAIMON SIRIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA MARTINS HAUSCHILDT OAB - MT21865/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1035031-94.2019.8.11.0041 AUTOR(A): SAIMON SIRIO REU: MATO 

GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Recebe-se o recurso 

inominado no efeito devolutivo, haja vista sua tempestividade. 

Contrarrazões já apresentadas. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505845-82.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR LEITE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0505845-82.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: JURANDIR LEITE DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o 

recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua tempestividade. 

Contrarrazões já apresentadas. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008447-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI LEILA DA SILVA BENICIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

FELIPE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA OAB - MT24579/O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1008447-13.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LUCI LEILA DA SILVA BENICIO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV Vistos, etc. Recebe-se o recurso inominado no efeito 

devolutivo, haja vista sua tempestividade. Contrarrazões já apresentadas. 

Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001657-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO OCAMPOS (REQUERENTE)

ANTONIO OLIVEIRA SILVERIO FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001657-13.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ANTONIO OLIVEIRA SILVERIO 
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FARIAS, PEDRO OCAMPOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Recebe-se o recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista 

sua tempestividade. Contrarrazões já apresentadas. Encaminhe-se à 

Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1009458-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO DE MOURA BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1009458-77.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: DIVINO DE MOURA BORGES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o 

recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua tempestividade. 

Contrarrazões já apresentadas. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504656-69.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT14048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0504656-69.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: JOSE VITOR PEREIRA DE 

CASTRO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Em 

tempo, visando o regular e escorreito trâmite do processo, mister 

chamar-se o feito à ordem pelas razões que passa-se a expor. 

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença determinou o 

pagamento do crédito acrescido de juros moratórios e de correção 

monetária (id. 308660), quando correta e suficiente seria tão somente a 

homologação do valor exequendo, o que ensejou a partir desse ponto uma 

série de equívocos e procedimentos desnecessários que culminaram no 

atraso do pagamento. Desse modo, com supedâneo no princípio da 

informalidade dos Juizados Especiais e no princípio de que a parte 

exequente deve receber da Fazenda Pública o que lhe é devido, e como 

erro material do dispositivo da sentença representa óbice ao efetivo 

pagamento do valor mister sua correção, inclusive de ofício. Ante o 

exposto, acautelando-se de eventual nulidade, chama-se o feito à ordem 

para declarar a nulidade da decisão de id. 308660 que passará a ter o 

seguinte teor: “Trata-se de execução de título extrajudicial proposta em 

desfavor da fazenda pública estadual relativo a honorários advocatícios 

dativo no total de 26 URH’s fixados nos processos Códigos nos 61825, 

33364, 62830, 62748, 62796, 62789, 62686, 62687, 62360, 62715, em 

trâmite na Vara Única da Comarca de Cotriguaçu-MT. Citado, o executado 

não opôs embargos. Vê-se que foi feita atualização do valor da URH antes 

da citação. No entanto, verifica-se que a tabela de honorários da OAB foi 

reajustada no mês fevereiro/20. Portanto, considerando a atualização da 

URH na tabela de honorários da OAB[1] para o ano de 2020, é de R$ 

970,12, deve ser aplicado o valor reajustado da unidade pela própria OAB 

para fins de homologação do crédito devido. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito referente à quantia correspondente e atualizada 

de 26 (vinte e seis) URH’s, que perfaz o montante de R$ 25.223,12 (vinte e 

cinco mil, duzentos e vinte e três reais e doze centavos). Por disposição 

legal não incide condenação em custas e honorários. Oficie-se ao juízo de 

origem das certidões de crédito acerca da presente execução e 

pagamento. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. 

Intimem-se.” Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

A l b u q u e r q u e  e  S i l v a  J u í z a  d e  D i r e i t o  [ 1 ] 

https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500084-07.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA GUSMAO DE QUEIROZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO REUS BIASI OAB - MT3478-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500084-07.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: JOANA GUSMAO DE QUEIROZ 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. O executado 

realizou o pagamento. A parte exequente se manifestou, concordando 

com a quitação. Diante do exposto, JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

Determina-se a expedição de alvará(s) para levantamento do crédito, bem 

como os próprios à quitação de tributos, caso aplicável, conforme 

identificado no cálculo efetivado pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência. Publique-se. Após o processamento do alvará, arquive-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018818-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DA COSTA RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO PEGOLO DOS SANTOS OAB - MS9938 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1018818-36.2019.8.11.0001. AUTOR(A): MARIA DE FATIMA DA COSTA 

RAMOS REU: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 

38 da Lei nº 9.099/95). Fundamento e decido. Trata-se de reclamação 

proposta em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ na qual a parte autora postula 

ordem judicial que determine a suspensão e a restituição de valores 

descontados indevidamente. Intimada para apresentar cópia do 

procedimento administrativo que tenha resultado no indeferimento do seu 

pleito com o escopo de demonstrar o interesse de agir e que há pretensão 

resistida, a parte autora deixou transcorrer o prazo in albis. O Supremo 

Tribunal Federal já decidiu que a instituição das condições da ação é 

compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição a República, nos termos 

da tese de repercussão geral fixada no RE 631240/MG: Ementa: RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de 

prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o 

entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à 

postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, 

restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, 

considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais 

vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – 
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salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao 

conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta 

do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. 

Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, 

inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula 

de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir 

expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente 

julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento 

administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: 

(i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a 

ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção 

do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está 

caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as 

demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão 

sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações 

sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo 

em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação 

administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em 

até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as 

provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for 

acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado 

devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do 

contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá 

prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a 

análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do 

início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os 

efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, 

reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao 

juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser 

trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 

dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o 

INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e 

profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do 

requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O 

resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não 

do interesse em agir. (STF - RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 

07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014). Nessa esteira tem-se que a 

demonstração de recusa administrativa é essencial para se comprovar o 

interesse de agir. A propósito: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. CAUTELAR. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

INEXISTÊNCIA DE RECUSA OU PRETENSÃO RESISTIDA. AUSÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 

REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. 1. Não há interesse de agir na ação 

cautelar de exibição de documentos, quando a pretensão do interessado 

não sofreu resistência por parte da instituição detentora de tais 

documentos, premissa cuja revisão demanda reexame de matéria de fato, 

incabível no âmbito do recurso especial (Súmula 7/STJ). 2. Pela aplicação 

dos princípios da sucumbência e da causalidade em ações cautelares de 

exibição de documentos, para haver condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios, deve estar caracterizada nos autos a resistência 

à pretensão. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no 

AREsp 1434954/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA 

TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 12/08/2019). EMENTA RECURSO 

INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA COM DANO MORAL – AULAS 

MINISTRADAS – SENTENÇA QUE JULGOU O PEDIDO INICIAL 

IMPROCEDENTE – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – INEXISTÊNCIA DE 

NEGATIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADA – 

CARÊNCIA DE AÇÃO – RECONHECIDO DE OFÍCIO – MATÉRIA DE ORDEM 

PÚBLICA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – 

RECURSO PREJUDICADO. De análise dos autos, verifica-se que a 

ausência de interesse processual deve ser reconhecida, visto que é nítido 

que não houve qualquer negativa do ente público na realização do 

pagamento das aulas ministradas, fato este inclusive confesso pelo 

autor/recorrente. Assim, reconheço a ausência de interesse processual 

do autor e julgo extinto o feito, na forma do artigo 485, VI, do CPC. Recurso 

prejudicado.TJMT – Turma Recursal Única - Recurso Inominado nº.: 

1002596-61.2017.8.11.0001 – TN – PJE Origem: JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ - Juíza Relatora: DRA. PATRÍCIA CENI - 

Data do Julgamento: 06/09/2019). Na há notícia nos autos se a parte 

autora ingressou administrativamente para que possibilitasse averiguar os 

fatos. Se um simples requerimento feito à administração pode viabilizar a 

correção/suspensão de ato, em tese, ilegal, não há motivo para o 

ajuizamento da ação porque o Judiciário não é, e nem pode ser, substituto 

da Administração Pública se não houver alegação de ilegalidade analisada 

e rejeitada pela própria Administração, sob pena de se incorrer no risco de 

se violar o princípio constitucional da separação de poderes. Ademais, 

incumbe ao Judiciário precipuamente a função de resolver o conflito de 

interesses na perspectiva de controle de legalidade, o qual, no caso, 

sequer se estabeleceu uma vez que o requerido tampouco tem 

conhecimento do inconformismo e da pretensão da parte requerente. 

Portanto, a ausência de regularização da preambular impede que o juízo 

possa aferir a presença das condições da ação. Ante o exposto, 

indefere-se a petição inicial e julga-se extinto o processo, sem resolução 

do mérito, na forma do art. 485, I e VI, do CPC. Por disposição legal, é 

inaplicável condenação ao pagamento de custas e honorários. 

Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016239-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMI-KA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIADNE CHRISTINI SILVA OAB - MT0015619A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

THIAGO HENRIQUE DE MORAES (REQUERIDO)

DETRAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1016239-81.2020.8.11.0001 REQUERENTE: EMI-KA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA - EPP REQUERIDO: THIAGO HENRIQUE DE MORAES, 

DETRAN, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA DE 

DÉBITOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA que promove EMI-KA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EPP em desfavor de THIAGO 

HENRIQUE DE MORAES, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO - DETRAN/MT e ESTADO DE MATO GROSSO cujo escopo 

principal é: “...d) Seja, ao final, julgada a pretensão procedente, para: (d.1) 

DECLARAR que a requerente não é proprietário da motocicleta HONDA/CG 

125 CARGO ES, 2010/2010, Placa NTX 1410, Renavam 251037428. (d.2) 

CONDENAR o Sr. THIAGO HENRIQUE DE MORAES a realizar alteração 

cadastral da motocicleta HONDA/CG 125 CARGO ES, 2010/2010, Placa 

NTX 1410, Renavam 251037428, junto ao Detran para que passe a 

constar como proprietário de tal veículo. (d.3) CONDENAR o DETRAN-MT – 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO realizar a 

alteração cadastral da motocicleta HONDA/CG 125 CARGO ES, 2010/2010, 

Placa NTX 1410, Renavam 251037428, para que o Sr. THIAGO HENRIQUE 

DE MORAES (titular do CPF/MF n.º 032.918.671-06, RG n.º 18008260 

SSP/MT, residente e domiciliado a Rua J, Nº 1655, Bairro Nova Conquista, 

Cuiabá-MT, CEP: 78.056-023) passe a constar como proprietário de tal 

veículo, se ele não adimplir a obrigação a ser imposta judicialmente. (d.4) 

CONDENAR o DETRAN-MT – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 

DE MATO GROSSO a excluir do prontuário de condutor do autor os pontos 

referentes as infrações de trânsito lavradas após o dia 18 de março de 

2018 transferindo-os para o prontuário da habilitação do Sr. THIAGO 

HENRIQUE DE MORAES. (d.5) DECLARAR a inexistência de relação 

jurídica-tributário entre a requerente e o ESTADO DE MATO GROSSO por 

conta de encargos havidos pela propriedade da motocicleta HONDA/CG 

125 CARGO ES, 2010/2010, Placa NTX 1410, Renavam 251037428, a 

partir da data em que tal ente público for citado dos termos desta lide;” Na 

espécie, evidencia-se de plano a ilegitimidade passiva dos entes públicos 

para responderem a ação em litisconsórcio passivo e a falta de interesse 

na modalidade adequação. Embora travestida de declaratória negativa de 

propriedade a ação ostenta verdadeira pretensão de obrigação de fazer 

com que o requerido THIAGO HENRIQUE DE MORAES proceda a efetiva 

transferência da motocicleta que adquiriu. A causa de pedir e pedido 
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demonstram que não há ato que possa ser atribuído ao Estado e à 

autarquia, haja vista que o próprio autor afirma que “...e foi proprietária da 

motocicleta HONDA/CG 125 CARGO ES, 2010/2010, placa NTX 1410, 

Renavam 251037428, cor branca, e no ano de 2018, 18/03/2018, vendeu 

a moto para Thiago Henrique de Moraes, que ficou encarregado de 

transferir o veículo para o seu nome, no entanto não o fez, conforme CRV 

devidamente preenchido e assinado.” Desse modo, da própria narrativa 

evidencia-se que não há falha na prestação de serviço ou comprovada 

oposição do DETRAN/MT para a transferência, sendo latente a 

ilegitimidade passiva da autarquia arrolada como litisconsorte. Veja-se que 

não há na inicial indicação de qual é pretensão resistida pelo ESTADO DE 

MT ou DETRAN/MT, o qual certamente está apto a realizar a transferência 

desde que cumprida a legislação pertinente (pagamento de taxas, tributos, 

vistorias, etc). Aparentemente, tentando impor ao DETRAN uma obrigação 

que é do primeiro requerido intenciona na verdade a parte autora ordem do 

juízo para desvencilhar o comprador de cumprir o que determina a norma 

para regularizar administrativamente o registro do veículo, o qual, como 

bem destacado na inicial, foi objeto de negócio jurídico entre as partes. 

Veja–se que o próprio documento de id 31239195 identifica inclusive, 

recentemente, a notificação extrajudicial do requerido. Desse modo a ação 

de obrigação de fazer “a transferência” deve ser proposta contra o 

particular, no juízo próprio, para que efetivamente dê cumprimento ao que 

a parte requerente alega ter sido acordado entre o vendedor e comprador. 

O contrato de compra e venda firmado entre a parte autora e o adquirente 

(bem identificado nos autos) foi descumprido, de modo que a a solução 

implica em adotar as medidas cabíveis contra o inadimplente na relação 

contratual, notadamente porque a autarquia de trânsito é pessoa jurídica 

de direito público estranha ao negócio entre os particulares. Portanto, não 

há aptidão do provimento requerido para a satisfação do direito, mormente 

diante da dicção do art. 134 do CTB. Nesse contexto, eventual 

responsabilização civil e o cumprimento da avença firmada entre 

particulares deve ser perseguida no juízo próprio, não privativo da 

Fazenda Pública e suas autarquias. É inadequada a declaratória haja vista 

que o Superior Tribunal de Justiça consolidou na Súmula 181 que - "É 

admissível ação declaratória, visando a obter certeza quanto à exata 

interpretação de cláusula contratual." (Súmula 181, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 05/02/1997, DJ 17/02/1997). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

AÇÃO DECLARATÓRIA. ALCANCE. - A ação declaratória tem por 

finalidade a obtenção de uma sentença que simplesmente declare a 

existência ou não de uma determinada relação jurídica, a teor do que 

estabelece o art. 4º, I, do CPC. - Não havendo divergência das partes 

quanto à existência da relação jurídica, mas sim quanto à possibilidade do 

contrato produzir os efeitos pretendidos pelo recorrente, tal discussão 

foge ao alcance da ação meramente declaratória. Recurso especial não 

conhecido. (REsp 363.691/SP, Rel. Ministro CASTRO FILHO, Rel. p/ 

Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

25/11/2008, DJe 17/12/2008).” (G.n.) No caso, além dos entes públicos 

não integrarem a relação jurídica primária da qual a parte autora pretende 

extrair efeitos, não há incerteza quanto à exata interpretação do contrato. 

Como dito, há, aparentemente, tão somente, inadimplemento contratual. 

Ante o exposto, reconhece-se, de ofício, a ilegitimidade passiva do 

ESTADO DE MATO GROSSO e do DETRAN/MT, pelas razões alhures 

expostas, bem como a ausência de interesse processual nas modalidades 

necessidade e adequação e, por consequência, indefere-se a petição 

inicial, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do 

art. 485, I e VI do CPC. Sem condenação ao pagamento de custas e 

honorários. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500298-61.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FONTES TEIXEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500298-61.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: ALEXANDRE FONTES TEIXEIRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. O executado 

realizou o pagamento. A parte exequente se manifestou, concordando 

com a quitação. Diante do exposto, JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

Determina-se a expedição de alvará(s) para levantamento do crédito, bem 

como os próprios à quitação de tributos, caso aplicável, conforme 

identificado no cálculo efetivado pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência. Publique-se. Após o processamento do alvará, arquive-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501840-17.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CORDEIRO FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0501840-17.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: SEBASTIAO CORDEIRO FILHO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

execução de título executivo extrajudicial na qual aportou informação de 

que o exequente vendeu a carta de crédito (id. 5536214). Decido. É cediço 

que havendo a estabilização subjetiva da lide por meio da formalização da 

angularização processual, deve-se buscar a anuência da parte requerida 

em relação ao mencionado pedido de desistência. No entanto, o Enunciado 

90 do FONAJE dos Juizados Especiais Cíveis estabelece que “A 

desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na 

extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento.” (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). 

Sabe-se que referido Enunciado 90 se aplica ao Juizado da Fazenda 

Pública em decorrência do Enunciado 01 da Fazenda Pública, que 

estabelece que “Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis” (XXIX 

Encontro – Bonito/MS). Inexistindo óbice legal, HOMOLOGA-SE, por 

sentença, a desistência da ação, para que produza os seus jurídicos 

efeitos e, em consequência, JULGA-SE extinto o processo, sem resolução 

de mérito, na forma do art. 485, VIII, do CPC. Sem custas e honorários. 

Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500006-13.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO AUGUSTO CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Mike Artur Ribeiro Vianna Quinto OAB - MT0013150A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500006-13.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: FERNANDO AUGUSTO 

CARVALHO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. O 

executado realizou o pagamento. A parte exequente se manifestou, 

concordando com a quitação. Diante do exposto, JULGA-SE e 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com fundamento no artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil. Determina-se a expedição de alvará(s) para 
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levantamento do crédito, bem como os próprios à quitação de tributos, 

caso aplicável, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. Publique-se. Após o processamento 

do alvará, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501655-76.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO NUNES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0501655-76.2014.8.11.0001. EXEQUENTE: GONCALO NUNES DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de 

execução de certidão de honorários advocatícios, objetivando o 

recebimento do valor atualizado de R$ 2.742,51. Citado, o executado não 

apresentou embargos/impugnação. É o sucinto relatório, até porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. Decido em razão do 

Provimento n. 17/2020-CM ; c/c Portaria n. 30/2020-CGJ. Compulsando os 

autos, verifica-se que o executado, mesmo citado, não apresentou 

embargos/impugnação. Assim, HOMOLOGO o cálculo apresentado pelo 

exequente na inicial. Defiro o destaque da verba honorária no percentual 

pactuado entre as partes. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Transitada em julgado, determino a remessa dos autos à 

Contadoria Judicial, nos termos do art. 3º do Provimento n. 20/2020/CM, 

devendo, na sequência, ser procedida com a expedição de 

RPV/PRECATÓRIO, nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC, bem 

como art. 5º do referido Provimento. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504477-78.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA YLOISE DE MIRANDA LOURENCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0504477-78.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: HELENA YLOISE DE MIRANDA 

LOURENCO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Trata-se de execução de certidão de honorários advocatícios, objetivando 

o recebimento do valor atualizado de R$ 26.733,76. Citado, o executado 

não apresentou embargos/impugnação. É o sucinto relatório, até porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. Decido em razão do 

Provimento n. 17/2020-CM ; c/c Portaria n. 30/2020-CGJ. Compulsando os 

autos, verifica-se que o executado, mesmo citado, não apresentou 

embargos/impugnação. Assim, HOMOLOGO o cálculo apresentado pelo 

exequente na inicial. Defiro o destaque da verba honorária no percentual 

pactuado entre as partes. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Transitada em julgado, determino a remessa dos autos 

Contadoria judicial, nos termos do art. 3º do Provimento n. 20/2020/CM, 

devendo, na sequência, ser procedida com a expedição de 

RPV/PRECATÓRIO, nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC, bem 

como art. 5º do referido Provimento. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007607-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADAUTO FRANCISCO SILVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIANA ABUD CHAUD OAB - MT0009377 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1007607-03.2019.8.11.0001. REQUERENTE: ADAUTO FRANCISCO SILVA 

NASCIMENTO REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos etc. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição de valores, 

proposta por ADAUTO FRANCISCO SILVA NASCIMENTO em face do 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, aduzindo que adquiriu, junto à CEF, Arrendamento 

Residencial com opção de compra, tendo como objeto imóvel adquirido 

com recursos do Programa de Arrendamento Residencial. Aduz que 

consta do contrato que o requerente, ora arrendatário, deveria utilizar o 

imóvel com a assunção de todos os encargos e tributos incidentes sobre 

o mesmo, razão pela qual despendeu o pagamento dos IPTUs dos anos de 

2015 a 2018. Sustenta que o STF entendeu que o imóvel pertence ao 

patrimônio da União, não havendo que se falar em responsabilidade do 

arrendatário ao pagamento do IPTU, razão pela qual requer seja declarado 

inexigível o IPTU do ano de 2014, em aberto, a restituição dos valores 

despendidos com os IPTUs dos anos 2015 a 2018, bem como a 

declaração de isenção do requerente do pagamento do IPTU dos anos 

vincendos. A parte reclamada apresentou contestação no Num. 

26699882, arguindo a ilegitimidade ativa do requerente, aduzindo ser 

competência da CEF pleitear a não incidência tributária. Arguiu, ainda, a 

preliminar de incompetência absoluta deste Juízo, eis que o débito do ano 

de 2014 se encontra inscrito em dívida ativa, sendo, portanto, competência 

da Vara Especializada de Execução fiscal o julgamento da presente ação. 

É o sucinto relatório, até porque dispensado, nos termos do artigo 38, da 

lei 9099/95. Decido em razão do Provimento n. 17/2020-CM ; c/c Portaria n. 

30/2020-CGJ. Primeiramente, considerando que é o requerente quem vem 

despendendo os valores relativos aos IPTUs do imóvel em questão, não há 

que se falar em ilegitimidade ativa do mesmo, mormente pelo fato de que 

há pedido de restituição dos referidos valores. Quanto a alegação de 

incompetência deste Juízo para julgamento da ação, em que pese o débito 

do IPTU do ano de 2014 encontra-se em aberto, fato é que o requerido não 

trouxe nenhuma comprovação de que o mesmo é objeto de ação de 

execução fiscal junto à Vara de Execuções Fiscais. Sendo assim, rejeito 

as preliminares arguidas pelo requerido, passando a análise do mérito. 

Sem mais delongas, constato que o STF, em sede de julgamento de 

Recurso Extraordinário com repercussão geral, o qual gerou o tema 884, 

fixou a tese de que “Os bens e direitos que integram o patrimônio do fundo 

vinculado ao Programa de Arrendamento Residencial - PAR, criado pela 

Lei 10.188/2001, beneficiam-se da imunidade tributária prevista no art. 

150, VI, a, da Constituição Federal”. No referido julgamento, ficou assente 

que a imunidade tributária do IPTU incidente sobre bens imóveis integrados 

ao Programa de Arrendamento Residencial – PAR, senão vejamos: 

“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO 

RESIDENCIAL – PAR. POLÍTICA HABITACIONAL DA UNIÃO. FINALIDADE 

DE GARANTIR A EFETIVIDADE DO DIREITO DE MORADIA E A REDUÇÃO 

DA DESIGUALDADE SOCIAL. LEGÍTIMO EXERCÍCIO DE COMPETÊNCIAS 

GOVERNAMENTAIS. INEXISTÊNCIA DE NATUREZA COMERCIAL OU DE 

PREJUÍZO À LIVRE CONCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA IMUNIDADE 

TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Os 

fatores subjetivo e finalístico da imunidade recíproca em relação ao 

Programa de Arrendamento Residencial estão presentes, bem como a 

estratégia de organização administrativa utilizada pela União – com a 

utilização instrumental da Caixa Econômica Federal – não implica qualquer 

prejuízo ao equilíbrio econômico; pelo contrário, está diretamente ligada à 

realização e à efetividade de uma das mais importantes previsões de 

Direitos Sociais, no caput do artigo 6º, e em consonância com um dos 

objetivos fundamentais da República consagrados no artigo 3º, III, ambos 

da Constituição Federal: o direito de moradia e erradicação da pobreza e a 
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marginalização com a redução de desigualdades sociais. 2. O Fundo de 

Arrendamento Residencial possui típica natureza fiduciária: a União, por 

meio da integralização de cotas, repassa à Caixa Econômica Federal os 

recursos necessários à consecução do PAR, que passam a integrar o 

FAR, cujo patrimônio, contudo, não se confunde com o da empresa pública 

e está afetado aos fins da Lei 10.188/2001, sendo revertido ao ente 

federal ao final do programa. 3. O patrimônio afetado à execução do 

Programa de Arrendamento Residencial (PAR) é mantido por um fundo 

cujo patrimônio não se confunde com o da Caixa Econômica Federal, 

sendo formado por recursos da União e voltado à prestação de serviço 

público e para concretude das normas constitucionais anteriormente 

descritas. 4. Recurso extraordinário provido com a fixação da seguinte 

tese: TEMA 884: Os bens e direitos que integram o patrimônio do fundo 

vinculado ao Programa de Arrendamento Residencial – PAR, criado pela 

Lei 10.188/2001, beneficiam-se da imunidade tributária prevista no art. 

150, VI, “a”, da Constituição Federal. (grifei)” (STF. Tribunal Pleno, RE 

928902, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, J. 17/10/2018, 

PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-198 

DIVULG 11-09-2019 PUBLIC 12-09-2019) Sendo assim, não há maiores 

discussões a tecer à respeito da matéria, sendo crível a declaração de 

isenção do pagamento de IPTU, do imóvel, pertencente à União, tendo por 

objeto o Contrato por Instrumento Particular Residencial com opção de 

compra adquirido com recursos do PAR, ante a imunidade tributária 

incidente sobre ele, nos termos do art. 150, VI, “a”, da CF, bem como a 

declaração de inexigibilidade dos IPTUs em aberto dos anos de 2014 e 

2019, com a consequente restituição dos valores despendidos em relação 

aos IPTUs dos anos de 2015 a 2018, ao requerente. Posto isso, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, I, DO NCPC, a fim de DECLARAR a isenção do 

pagamento do IPTU do imóvel, pertencente à União, tendo por objeto o 

Contrato por Instrumento Particular Residencial com opção de compra 

adquirido com recursos do PAR, ante a imunidade tributária incidente 

sobre ele, nos termos do art. 150, VI, “a”, da CF; DECLARAR a 

inexigibilidade dos IPTUs em aberto dos anos de 2014 e 2019, 

determinando a imediata baixa da cobrança incidente sobre referidos 

débitos, no prazo de 30 dias, sob pena de multa, no valor de R$500,00, e, 

por fim CONDENAR o requerido a restituição dos valores despendidos em 

relação aos IPTUs dos anos de 2015 a 2018, ao requerente, a ser 

atualizado pelo IPCA-E a contar do desembolso e acrescido de juros legais 

desde o trânsito em julgado da presente sentença, nos termos da Súmula 

188, do STJ. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1015663-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMILENE DA GUIA SEBA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1015663-07.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: EMILENE DA GUIA SEBA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de 

execução de certidão de honorários advocatícios, objetivando o 

recebimento do valor atualizado de R$ 5.528,74. Citado, o executado não 

apresentou embargos/impugnação. É o sucinto relatório, até porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. Decido em razão do 

Provimento n. 17/2020-CM ; c/c Portaria n. 30/2020-CGJ. Compulsando os 

autos, verifica-se que o executado, mesmo citado, não apresentou 

embargos/impugnação. Assim, HOMOLOGO o cálculo apresentado pelo 

exequente na inicial. Defiro o destaque da verba honorária no percentual 

pactuado entre as partes. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Transitada em julgado, determino a remessa dos autos 

Contadoria judicial, nos termos do art. 3º do Provimento n. 20/2020/CM, 

devendo, na sequência, ser procedida com a expedição de 

RPV/PRECATÓRIO, nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC, bem 

como art. 5º do referido Provimento. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001532-50.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RAINHO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1001532-50.2016.8.11.0001. EXEQUENTE: JOAO RAINHO JUNIOR 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de 

execução de certidão de honorários advocatícios, objetivando o 

recebimento do valor atualizado de R$ 14.166,84. Citado, o executado não 

apresentou embargos/impugnação. É o sucinto relatório, até porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. Decido em razão do 

Provimento n. 17/2020-CM ; c/c Portaria n. 30/2020-CGJ. Compulsando os 

autos, verifica-se que o executado, mesmo citado, não apresentou 

embargos/impugnação. Assim, HOMOLOGO o cálculo apresentado pelo 

exequente na inicial. Defiro o destaque da verba honorária no percentual 

pactuado entre as partes. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Transitada em julgado, determino a remessa dos autos 

Contadoria judicial, nos termos do art. 3º do Provimento n. 20/2020/CM, 

devendo, na sequência, ser procedida com a expedição de 

RPV/PRECATÓRIO, nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC, bem 

como art. 5º do referido Provimento. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1024976-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO CAMILO DE GODOI (REQUERENTE)

NILDO PAULO DE AMORIM (REQUERENTE)

JOSE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

ANTONIO CARLOS CIDALIO (REQUERENTE)

ANTONIO FERNANDO DO CARMO (REQUERENTE)

APARECIDO SOARES CRUZ (REQUERENTE)

RILDO CESAR AMARAL SILVA (REQUERENTE)

LUIZ CARLOS MACIEL (REQUERENTE)

RONALDO JOSE SOARES (REQUERENTE)

SEBASTIAO PEREIRA (REQUERENTE)

NARCISO DOMINGOS JUVENAL (REQUERENTE)

ZILMAR DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA TEREZA GRAUS SILVA (REQUERENTE)

ILDOMAR NUNES DE MACEDO (REQUERENTE)

CARMINDO VITOR DA SILVA (REQUERENTE)

NATANAEL VALUZ DA SILVA (REQUERENTE)

CESAR RIBEIRO DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1024976-21.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ANTONIO CARLOS CIDALIO, 

ANTONIO FERNANDO DO CARMO, APARECIDO SOARES CRUZ, 

CARMINDO VITOR DA SILVA, CESAR RIBEIRO DE ASSIS, ILDOMAR 

NUNES DE MACEDO, JOSE ALVES DA SILVA, LUIZ CARLOS MACIEL, 
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MARIA TEREZA GRAUS SILVA, NARCISO DOMINGOS JUVENAL, 

NATANAEL VALUZ DA SILVA, NILDO PAULO DE AMORIM, PEDRO 

CAMILO DE GODOI, RILDO CESAR AMARAL SILVA, RONALDO JOSE 

SOARES, SEBASTIAO PEREIRA, ZILMAR DIAS DA SILVA REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. ANTONIO CARLOS CIDÁLIO e 

ANTONIO FERNANDO DO CARMO ajuizaram a presente ação em desfavor 

do Estado de Mato Grosso, almejando o recebimento do abono de 

permanência. É o sucinto relatório, até porque dispensado, nos termos do 

artigo 38, da lei 9099/95. Decido em razão do Provimento n. 17/2020-CM ; 

c/c Portaria n. 30/2020-CGJ. O abono de permanência consiste na isenção 

previdenciária aos servidores que tenham preenchido as exigências para 

a aquisição do benefício da aposentadoria voluntária, e que, ainda assim, 

optem por permanecer em atividade. O abono de permanência perquirido 

pelos requerentes encontra-se arrimado no art. 40, § 19 da Constituição 

Federal, in verbis: § 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei 

do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha 

completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por 

permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência 

equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até 

completar a idade para aposentadoria compulsória. Quanto aos requisitos 

para a aposentadoria voluntária, em que pese a CF estabeleça, via de 

regra, o preenchimento cumulativo das exigências de (a) tempo de efetivo 

exercício no serviço público de 10 (dez) anos e 05 (cinco) no cargo 

efetivo em que se dará a aposentadoria; e (b) 60 (sessenta) anos de 

idade e trinta e cinco anos de contribuição, se homem (art. 40, § 1º, III, “a” 

da CF), a própria constituição prevê regras diferenciadas para 

determinados casos, dentre eles para os servidores que exerçam 

atividades de risco (art. 40, §4º, II da CF), como é o caso dos autos, em se 

tratando os requerentes de policiais militares. Sendo assim, ao 

regulamentar a aposentadoria especial dos militares, o Estado de Mato 

Grosso, na Lei Complementar n° 555/2014, assim estabeleceu: Art. 147 O 

militar estadual é transferido, a pedido, para a reserva remunerada: I - com 

subsídio integral: a) se do sexo masculino, quando contar com 30 (trinta) 

anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço; b) 

se do sexo feminino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de 

serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço. II - com 

subsídio proporcional: a) se do sexo masculino, quando contar com 25 

(vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de 

efetivo serviço; b) se do sexo feminino, quando contar com 20 (vinte) 

anos de serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço. 

Nesse sentido, segue jurisprudência do STF com repercussão geral: 

“ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 

AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE APÓS O PREENCHIMENTO 

DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

VOLUNTÁRIA ESPECIAL. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. 

LEGITIMIDADE. 1. É legítimo o pagamento do abono de permanência 

previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que 

opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos 

para a concessão da aposentadoria voluntária especial (grifei) (art. 40, § 

4º, da Carta Magna). 2. Agravo conhecido para negar provimento ao 

recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do 

tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria”. (STF. ARE 

954408 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, J. 14/04/2016, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 20-04-2016 PUBLIC 22-04-2016 ) No 

presente caso, o reclamante Antonio Carlos Cidálio se aposentou em 

01/10/2013, contando com 30 anos, 03 meses e 11 dias de tempo total de 

contribuição (03 meses e 11 dias de abono de permanência) e o 

reclamante Antonio Fernando do Carmo se aposentou em 22/08/2016, 

contando com 34 anos, 01 mês e 19 dias de tempo total de contribuição 

(04 anos, 01 mês e 19 dias de abono de permanência). Nas 

circunstâncias alegadas e demonstradas, ao optar em permanecer em 

atividade, fazem jus ao abono de permanência previsto no art. 40, § 19 da 

Constituição Federal, sendo certo que o entendimento adotado pela 

Administração, acerca da matéria, perfaz prejuízo no retardo à parte 

reclamante. Com efeito, o abono de permanência consiste, justamente, 

num incentivo para o servidor público que pretende preterir o requerimento 

de sua aposentadoria voluntária, permanecendo no serviço público por 

mais algum tempo. Assim, a partir do momento em que a parte reclamante 

reuniu os requisitos para que lhe fosse concedida a aposentadoria 

voluntária, permanecendo em atividade, passou a fazer jus à percepção 

do benefício pleiteado, sendo, portanto, desonerada imediatamente da 

contribuição social que até então se dava em favor do órgão oficial de 

previdência. Quanto ao termo inicial para fazer jus ao abono de 

permanência, convém registrar que o texto constitucional estampa como 

requisitos à concessão do benefício apenas o preenchimento das 

condições para aposentadoria voluntária e a permanência em atividade do 

servidor, não sendo dado à Administração limitar o direito 

constitucionalmente assegurado. Nesse sentido, o direito ao recebimento 

do abono de permanência vindicado deve ser assegurado ao servidor 

desde a data do preenchimento de seus requisitos, sendo certo que o 

pagamento do benefício deve retroagir àquela data. Diante do exposto, 

nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

iniciais para CONDENAR o requerido a restituir em favor dos reclamantes 

ANTONIO CARLOS CIDÁLIO e ANTONIO FERNANDO DO CARMO os 

valores relativos ao abono de permanência, sendo 03 meses e 11 dias em 

relação ao requerente Antonio Carlos e 04 anos, 01 mês e 19 dias, em 

relação ao requerente Antonio Fernando, acrescidos de juros moratórios 

calculados com base no índice oficial de remuneração básica da 

caderneta de poupança, desde a citação, e correção monetária pelo 

IPCA-E, desde o vencimento, respeitado o teto dos Juizados Especiais, 

nos termos do artigo 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, não 

havendo requerimentos, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001931-79.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PRYSCILLA JORGE MACHADO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1001931-79.2016.8.11.0001. EXEQUENTE: PRYSCILLA JORGE MACHADO 

DE SOUZA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Trata-se de cumprimento de sentença, objetivando o recebimento dos 

valores relativos à ajuda de custo. Citado, o executado apresentou 

embargos/exceção de pré-executividade, aduzindo excesso de 

execução. É o sucinto relatório, até porque dispensado, nos termos do 

artigo 38, da lei 9099/95. Decido em razão do Provimento n. 17/2020-CM ; 

c/c Portaria n. 30/2020-CGJ. Compulsando os cálculos apresentados pelo 

executado no Num. 28949686, verifico que os mesmos estão corretos, eis 

que de acordo com a tese fixada no Tema 810, STF, quando aos índices 

de juros e correção monetária. Assim, JULGO PROCEDENTES OS 

EMBARGOS À EXECUÇÃO/EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, 

homologando os cálculos apresentados pelo executado no Num. 

28949686. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em 

julgado, determino a remessa dos autos à contadoria judicial, nos termos 

do art. 3º do Provimento n. 20/2020-CM, devendo, na sequência, ser 

procedida com a expedição de RPV/PRECATÓRIO, nos termos do art. 535 

e seguintes do NCPC, bem como art. 5º do referido Provimento. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003170-21.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DARCILIO ANTONIO MARIANO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1003170-21.2016.8.11.0001. EXEQUENTE: DARCILIO ANTONIO MARIANO 

DA SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se 
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de cumprimento de sentença, objetivando o recebimento de valores 

relativos à verbas rescisórias. Citado, o executado não apresentou 

embargos/impugnação. É o sucinto relatório, até porque dispensado, nos 

termos do artigo 38, da lei 9099/95. Decido em razão do Provimento n. 

17/2020-CM ; c/c Portaria n. 30/2020-CGJ. Compulsando os autos, 

verifica-se que o executado, mesmo citado, não apresentou 

embargos/impugnação. Assim, HOMOLOGO o cálculo apresentado pelo 

exequente no Num. 25673621. Defiro o destaque da verba honorária no 

percentual pactuado entre as partes. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Transitada em julgado, determino a remessa dos autos à 

contadoria judicial, nos termos do art. 3º do Provimento n. 20/2020-CM, 

devendo, na sequência, ser procedida com a expedição de 

RPV/PRECATÓRIO, nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC, bem 

como art. 5º do referido Provimento. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501044-60.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALVELI APARECIDA DOS SANTOS BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOISA MARIA BARBOSA MEDEIROS OAB - MT14811-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO DOS SANTOS BARBOSA OAB - MT4886-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE OAB - MT7892-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0501044-60.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: ALVELI APARECIDA DOS 

SANTOS BARBOSA EXECUTADO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL 

Vistos, etc. Trata-se de reclamação em fase de cumprimento de sentença. 

A obrigação foi satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não 

se opôs o executado. O exequente concordou com o valor depositado e 

solicitou o levantamento. Intime-se a parte exequente para apresentar 

seus dados bancários, de acordo com o artigo 8º, §3º do Provimento 

20/2020 CM, no prazo de 5 (cinco) dias. Ante o exposto, considerando 

que a obrigação foi completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o 

processo com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito
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